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In 2017 heeft de Stichting SchuldHulpMaatje Ermelo (SHME) een 
beleidsplan voor 4 jaar vastgesteld. Tijd dus voor een 
geactualiseerd beleidsplan waarin de jongste ontwikkelingen in 
wetgeving maar ook veranderde inzichten rond hulpverlening bij 
(dreigende) schulden of zorgen over financiën zijn verwerkt. 
 
De volgende onderwerpen komen in dit plan aan de orde: we 
beschrijven kort de wereld waarvan onze stichting deel uitmaakt 
en de richting waarin die wereld zich beweegt, welke problemen 
daar spelen en of en welke van die problemen onze bijzondere 
aandacht behoeven. We geven aan vanuit welke grondslag wij 
willen werken. We beschrijven onze missie en visie, onze doelen 
en te ontplooien activiteiten, en welke effecten wij daarmee 
hopen te bereiken. Ook geven wij aan met welke organisaties wij 
daarbij (willen) samenwerken en waarom. Tenslotte beschrijven 
we kort onze eigen organisatie. Voor de financiële vertaling van 
dit beleidsplan verwijzen wij naar onze meerjarenbegroting.  

 
 

In 2011 is door 11 Ermelose kerken en geloofsgenootschappen 
het Diaconaal Platform Ermelo opgericht. De onderstaande 
kerken en kerkgenootschappen uit Ermelo participeren hierin:  
Hervormde gemeente, Gereformeerde kerk, Christelijk 
gereformeerde kerk, Gereformeerde kerk vrijgemaakt, 
Gereformeerde gemeente, Nederlands gereformeerde kerk, 
Rooms katholieke geloofsgemeenschap, Evangeliegemeente, 
Oud gereformeerde gemeente, Christengemeente Berea, 
Maranathagemeente, Zecharja-gemeente. 
Vanuit dit platform, een initiatief van de samenwerkende kerken 
op het gebied van diaconaat, is op 28 juni 2013 de Stichting 
SchuldHulpMaatje Ermelo (SHME) opgericht.  
SHME heeft door de binding met de kerken, een brede inbedding 
in de Ermelose samenleving. 
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SHME is lid van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje 
(SHM) die o.a. ondersteuning biedt door het verzorgen van 
opleidingen voor bestuur, coördinatoren en Maatjes. Ook 
organiseert SHM regionaal en landelijk bijeenkomsten voor 
aangesloten lokale organisaties. Daarnaast geeft zij regelmatig 
brochures uit en bepleit en bewaakt zij de belangen van de 
lokale organisaties en hun hulpvragers in contacten met de 
overheid.  
 
SHME werkt samen met de gemeente Ermelo en diverse lokale 
instellingen en organisaties.  

 
 

In de afgelopen 10 jaar zijn er een aantal ontwikkelingen te 
signaleren: 

 

 De belangrijkste ontwikkeling die wij hier willen noemen is 
de terugtredende overheid, die meer zelfredzaamheid van 
burgers verwacht, die rechten op voorzieningen van de 
overheid inperkt en meer verantwoordelijkheden bij 
burgers neerlegt, die strenger is aan de poort van allerlei 
(sociale) voorzieningen en meer over wil laten aan de 
gemeenschap, met name in het omzien naar elkaar. 

 Daarnaast de decentralisatie van taken en 
verantwoordelijkheden van rijk naar met name de 
gemeenten. Daarbij is ervan uitgegaan dat die 
decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden 
gepaard kon gaan met flinke kortingen omdat de 
gemeente die taken efficiënter zou kunnen uitvoeren. Deze 
‘strategie’ van een terugtredende overheid heeft geleid tot 
bezuinigingen binnen de sociale voorzieningen en het 
maatschappelijk welzijn. 

 Een andere ontwikkeling met grote impact op onze 
gemeenschap is de komst van vluchtelingen, die door 
honger, oorlog, onderdrukking of om economische redenen 
naar Nederland komen. Deze nieuwe inwoners kennen 
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onze cultuur en gewoonten niet, zijn deels onvoldoende 
opgeleid en hebben daardoor nauwelijks kansen op de 
arbeidsmarkt. Het gevolg is dat zij naast 
aanpassingsproblemen en eenzaamheid, ook vaak snel te 
maken krijgen met financiële problemen. 

 De toeslagenaffaire heeft laten zien dat de het beleid van 
de overheid heeft gefaald in de behandeling van grote 
groepen Nederlanders. De verwachting is dat de 
toeslagenaffaire tot nieuwe politieke inzichten gaat leiden 
waardoor de overheid weer meer oog krijgt voor de 
gevolgen van haar beleid voor groepen in de samenleving 
en individuele burgers. 

 Een ontwikkeling op de arbeidsmarkt, die wij signaleren, is 
te schetsen als ‘minder vast/meer flex’. Dit leidt tot 
grotere onzekerheden voor burgers, meer fluctuatie in 
inkomsten met alle mogelijke gevolgen van dien.  

 Niet alleen neemt het risico op financiële problemen toe 
maar ook wordt het vinden van adequate en betaalbare 
huisvesting voor velen een steeds groter probleem. In 
Ermelo zijn bijvoorbeeld relatief veel mensen op dure 
recreatiewoningen aangewezen, zonder recht op 
huurtoeslag. 

 Daarbij komt nog dat toenemende individualisering en 
secularisatie onze samenleving kenmerken. Er wordt 
minder naar elkaar omgezien, meer mensen worden aan 
hun lot overgelaten. 

 

Er zijn ook recente ontwikkelingen in de 
schuldhulpverlening met mogelijk (positieve) gevolgen 
voor de positie van schuldenaren en hun hulpverleners: 

 
 Op dit moment worden er plannen ontwikkeld om een 

saneringsfonds te creëren, dat (private) schulden 
overneemt/saneert. De overheid gaat dit gebruiken bij de 
toeslagouders met grote schulden. Daarnaast zijn er ook 
initiatieven van enkele grote banken in die richting en is 
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ook SHM met de NVVK (Nederlandse Vereniging Voor 
Volkskrediet) bezig met de ontwikkeling van zo’n project. 

 Zoals zich het nu laat aanzien, gaan er veranderingen 
komen rond het invorderingsbeleid en de beslaglegging bij 
met name de overheid en daaraan gelieerde instellingen 
zoals het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) en het 
CAK (Centraal Administratie Kantoor). 

 
 
Voor SHME is onze grondslag de Bijbelse boodschap van 
naastenliefde en het betrachten van gerechtigheid. Ieder mens 
zien wij primair in het licht van Gods schepping als 
gelijkwaardig. 
 
Belangrijke waarden in de omgang met elkaar en met onze 
hulpvragers zijn voor ons: respectvol, eerlijk, echt, rechtvaardig; 
ondersteunend en deskundig. 
 
Vanuit die grondslag en die waarden wordt onze basishouding 
gekenmerkt door begrippen als: liefdevol, niet-veroordelend, 
trouw, geduldig, rechtvaardig, bewogen en hulpvaardig. 
 

 
 
Gedreven door de Bijbelse opdracht tot naastenliefde en de zorg 
voor kwetsbaren in de samenleving proberen onze goed 
opgeleide vrijwilligers pro Deo (om niet) mensen met financiële 
problemen te begeleiden naar meer financiële zelfstandigheid. 
Het (weer) kunnen beheren van de eigen financiën vergroot het 
gevoel van eigenwaarde van mensen en heeft een positief effect 
op hun functioneren in gezin en samenleving.  
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Met onze visie geven wij aan wat wij willen bereiken. Wij weten 
dat deze wereld niet volmaakt is. Armoede en schulden zullen 
we niet uit kunnen bannen. We kunnen wel naast mensen gaan 
staan, die daarmee te maken krijgen al of niet door eigen 
toedoen. Hen willen we met raad en daad bijstaan in hun 
pogingen om hun financiën op orde te krijgen en te houden. We 
willen aanvullend of voorafgaand aan de reguliere en 
professionele schulddienstverlening een structurele bijdrage 
leveren aan het oplossen van de nog steeds toenemende 
schuldenproblematiek.  
Daartoe willen wij samenwerken met de gemeentelijke overheid 
en andere maatschappelijke organisaties en de diaconale inzet 
van kerken ondersteunen en versterken.  
 
Wat zou het mooi zijn als wij overbodig zouden worden. Wat zou 
het mooi zijn als iedereen in staat zou zijn de eigen financiën 
goed te beheren en niemand meer ongewenst schulden 
opbouwt. 

 
 
De ultieme wens van SHME is dat iedere inwoner van Ermelo 
regie over zijn of haar eigen financiën heeft. Dit houdt in dat we 
zowel preventief als curatief te werk moeten gaan. SHME beseft 
dat dit niet voor alle inwoners haalbaar zal zijn. SHME wil zich 
hier wel maximaal voor inzetten. 
 
De Maatjes zullen de hulpvragers zodanig begeleiden, dat zij 
weer regie over hun leven krijgen en perspectief zien en hebben. 
De schulden hoeven niet afgelost te zijn maar moeten wel 
beheersbaar zijn (schuldrust).  
 

 Onze hoofddoelstelling is het ondersteunen van mensen bij 
het aanpakken van financiële problemen en het 
bevorderen van hun zelfredzaamheid bij het zelfstandig 
administreren en beheren van hun financiën. 
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 Daarbij kiezen wij zo veel mogelijk voor duurzame 
oplossingen en werkwijzen. Dit doen we door te kiezen 
voor een meer doelgroepgerichte aanpak dan in de vorige 
jaren.  

 We proberen groei te realiseren op het gebied van 
preventie en vroegsignalering. Door het zo vroeg mogelijk 
ingeschakeld worden bij problemen voorkomen we heel 
veel schulden en verdriet. Bovendien zijn er dan minder 
complicaties, waardoor wij in staat zijn meer mensen in 
kortere tijd te helpen.  

 De gemeente Ermelo heeft vanuit haar wettelijke taak, 
met de daartoe beschikbare budgetten de plicht om 
ondersteuning te bieden aan inwoners met financiële  
problemen. Wij streven er naar om met externe relaties 
goed samen te werken. 

 Om onze doelen te realiseren is het tenslotte ook nodig 
onze financiering te waarborgen. 
 

 
Eén van de speerpunten voor de komende jaren is dat we 
mensen met zorgen over hun financiën eerder op het spoor 
willen komen. Daarbij hebben wij de hulp van andere 
organisaties, als schuldeisers, woningcorporaties, banken, 
werkgevers en uitkeringsinstanties nodig.  
 
Onze doelen en speerpunten werken wij uit in een intern 
Activiteitenplan waarmee wij de realisatie van onze doelen 
monitoren en bijstellen.  

 
 
SHME zet zich in voor iedere inwoner van de gemeente Ermelo 
en tevens voor diegenen die buiten Ermelo wonen maar 
aangesloten zijn bij één van de Ermelose kerken en 
geloofsgemeenschappen. Iedereen die de regie over zijn of haar 
financiële situatie kwijt is of kwijt denkt te raken kan contact 
opnemen met SHME. 
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De duur van de hulpvragen zal doorgaans variëren van drie 
maanden tot maximaal twee jaar. Aan het einde van deze 
periode moet de hulpaanvrager voldoende zelfredzaam en 
zelfwerkzaam zijn. 
 
De Maatjes van SHME willen laagdrempelig naast de medemens 
in nood staan en hem of haar helpen om op de juiste wijze met 
de gegeven omstandigheden om te gaan. Zij helpen hen met het 
invullen van formulieren en ondersteunen in het contact met 
professionele hulpverleningsinstanties. Verder sporen zij de 
hulpvrager aan om de afspraken met hulpverlenende instanties 
na te komen. Tevens helpen zij hen het inzicht in de eigen 
administratie te vergroten en eventuele schulden te voorkomen. 
In dit alles proberen zij een steun en toeverlaat voor de 
hulpvrager te zijn. In elk stadium is de morele steun die hierbij 
door de Maatjes wordt geboden, een belangrijk onderdeel op de 
weg naar het (weer) zelfstandig beheren van de eigen financiën. 

 
 
SHME is vanuit de kerken en geloofsgemeenschappen in Ermelo 
ontstaan. Daarom zijn er veel contacten. Dit kan via de Diaconie 
zijn, maar ook via een predikant, een ouderling of een 
bezoekbroeder/dame of andere vrijwilligers die zich inzetten 
voor de plaatselijke naaste in nood. 
Zij zijn onze “ambassadeurs” en vaak ook onze “voelsprieten”.  
 
Er zijn twee organisaties waar SHME samenwerkt in het 
Financieel Café. Samen met Welzijn Ermelo en Humanitas 
verzorgen wij wekelijks het spreekuur. Inwoners van Ermelo 
kunnen hier binnenlopen met allerhande vragen over financiën. 
 
Verder worden contacten onderhouden, beoogd en versterkt met 
onder andere: de gemeente Ermelo, Welzijn Ermelo, Humanitas, 
MEE Veluwe, Sociaal Team, UWoon, Meerinzicht, Plangroep-
Westerbeek, de huisartsen, ouderenorganisaties, 
incassobureaus, banken, scholen, Ondernemersvereniging 
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Ermelo, Thuiszorginstellingen, Centrum voor  Jeugd en Gezin 
Ermelo, GGZ en de Voedselbank. 

 
 
Bestuursleden van de stichting worden benoemd door het 
Diaconaal Platform Ermelo. SHME realiseert haar doelstellingen 
verder geheel zelfstandig. Organisatorisch onderscheiden we het 
bestuur, de coördinatoren en de (schuldhulp)maatjes.   
Het bestuur van SHME richt zich op strategie, beleid, 
organisatie, communicatie en ondersteuning. Het bestaat uit 
minimaal vier personen. Alle bestuurlijk-juridische zaken zijn in 
de statuten d.d. 28 juni 2013 vastgelegd en te vinden op de 
website. 
De coördinatoren geven leiding aan het uitvoerende niveau. Ook 
adviseren zij het bestuur.  
De Maatjes zijn onze werkers in het veld. Zij begeleiden onze 
hulpvragers.  
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn opgenomen 
in het huishoudelijk reglement en in functieschetsen opgesteld 
door de landelijke vereniging SHM. 

 
 

Het grootste deel van deze uitgaven zijn voor de 
opleidingskosten voor coördinatoren en Maatjes en voor de 
lidmaatschapskosten van SHM. De jaarlijkse subsidie van de 
gemeente Ermelo dekt een fors deel van deze kosten. 
Wanneer er meer financiële middelen nodig zijn of in het geval 
van bijzondere acties, worden via het Diaconaal Platform de 
diaconieën benaderd en zo nodig ook andere organisaties. 
Bestuursleden, coördinatoren en Maatjes krijgen alleen een 
vergoeding voor gemaakte onkosten.   
Jaarlijks publiceren wij onze Jaarrekening en wij voldoen aan de 
eisen van ANBI. 
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Allereerst verwijzen wij u naar de website 

Ook kunt u contact opnemen met de secretaris SHME via 

Overige gegevens: 
Stichting SchuldHulpMaatje Ermelo 
Bank: NL03 RABO 0104 1839 18 
Kamer van Koophandel nummer 5826 3276 

of stuur een e-mail naar 
 

of loop binnen bij het Financieel Café,  
Raadhuisplein 8 Ermelo. 
Maandag 18.30-20.00  

Donderdag 10.00-12.00 
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