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Voorwoord 
Onzekerheden in de wereld namen het 
afgelopen jaar toe door de aanstaande Brexit 
en ‘handelsoorlogen’. Toch groeit de Europese 
economie nog steeds. Economisch gezien 
behoort Nederland tot best presterende 
landen.  
Mede door de aanhoudend lage rente zijn de 
huizenprijzen weer op, of zelfs (ruim) boven 
het niveau van voor de crisis. De werkloosheid 
daalt, evenals de staatsschuld. De consument 
geeft meer geld uit. In 2019 moet volgens het 
CPB ook iedereen er qua koopkracht op 
vooruitgaan. Allemaal zaken die positief zijn, 
vooral voor diegenen die een baan en/of een 
huis hebben.  
 
Laten we echter niet vergeten dat de 
tweedeling in onze maatschappij groeit en dat 
het hier vaak om statistische ‘waarheden’ 
gaat. Het aantal gezinnen en personen dat 
moet leven van het bestaansminimum of daar 
zelfs feitelijk onder zit, is nog steeds 
aanzienlijk. Een fors aantal van hen kampt 
bovendien met grote en ‘onoplosbare’ 
schulden, met beslagleggingen die soms ten 
onrechte te hoog zijn, door verkeerde 
berekeningen of door slechte samenwerking 
van deurwaarders, het CJIB, de 
belastingdienst, gemeenten e.d. Dit maakt het 
voor deze groep mensen nog moeilijker om 
hun leven op orde te houden, dan wel weer te 
krijgen. 
 
Onze maatjes mochten het afgelopen jaar in 
totaal weer bijna 40 personen/gezinnen 
langere of kortere tijd helpen om hun 
financiën op orde te krijgen. In een aantal 
gevallen lukte dit goed, in sommige gevallen 
lukte het deels of moest er doorverwezen 
worden. Ons bestuur is de maatjes zeer 
erkentelijk voor de wijze waarop zij zich het 
afgelopen jaar weer voor hun medemens 
hebben ingezet. Het Bijbelse gebod je naaste 
te dienen konden wij, dankzij hen, zo weer 
gestalte proberen te geven. 
 

In de praktijk blijkt dat de drempel om hulp te 
vragen vaak hoog is en gecompliceerd. Over 
geld praat je immers niet. En zeker niet over 
schulden. Door diverse instanties wordt 
nagedacht over, en onderzoek gedaan naar 
mogelijkheden om deze drempel te verlagen. 
Helaas is de invoering van de wet 
‘vereenvoudiging beslaglegging’ circa 2 jaar 
uitgesteld, omdat de wet uitvoerings-
instanties en deurwaarders voor grote ICT-
problemen stelt. Deze wet dient vooral de 
schuldenaren beter te beschermen. Het blijft 
klaarblijkelijk moeilijk om de zwakkeren in 
onze samenleving effectief te helpen.  
 
Het is een uitdaging om liefdevol en zonder 
oordeel onze medemensen, die problemen 
hebben met een goed beheer van hun 
financiën, te benaderen en te helpen. 
SchuldHulpMaatje Ermelo wil zich blijven 
inzetten voor laagdrempelige en toegankelijke 
hulp bij het beheer van financiën en voor het 
motiveren van mensen met financiële zorgen 
om hulp te zoeken en te aanvaarden! Als dit in 
samenwerking met andere instanties en 
ketenpartners kan, zullen wij dit met behoud 
van onze eigen identiteit zeker doen.  
 
Het bestuur van SchuldHulpMaatje Ermelo is 
de Gemeente Ermelo zeer erkentelijk voor de 
open relatie en voor de ontvangen subsidie. 
Met de geboden mogelijkheden hopen wij in 
2019 weer vele medeburgers te kunnen 
helpen.  
 
Namens het bestuur van Stichting 
SchulpHulpMaatje Ermelo, 
 
Goos Eikelboom, 
Voorzitter 
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Wie we zijn 

SHME is opgericht op 28 juni 2013 en sinds januari 2014 zetten wij actief maatjes in.  
We zijn aangesloten bij de landelijke vereniging van SchuldHulpMaatje. www.schuldhulpmaatje.nl 
Gedurende het bestaan van SHME is het aantal maatjes uitgebreid naar veertien maatjes.   
 
In Juni 2018 beleefden we ons 5 jarig bestaan. Een mooi gegeven dat we dat als vrijwilligers met 
elkaar mochten bereiken. We weten ons daarin gezegend en in dat opzicht alle eer aan God.  
Eigenlijk hopen we dat het steeds minder nodig is, maar ook de komende jaren willen we ons 
blijven inzetten zodat mensen die dat nodig hebben adequaat geholpen worden. Samen lukt ’t, 
dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand 
nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om 
weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat.   
 
SchuldHulpMaatje Ermelo maakt onderdeel uit van het Diaconaal Platform Ermelo.  
Hierin  participeren de volgende kerkgenootschappen: 

Hervormde gemeente     Gereformeerde kerk 
Christelijke gereformeerde kerk  Gereformeerde kerk vrijgemaakt 
Gereformeerde gemeente   Nederlands gereformeerde kerk 
Rooms katholieke geloofsgemeenschap Evangeliegemeente 
Oud gereformeerde gemeente   Christengemeente Berea 
Maranathagemeente    Zecharja-gemeente  

 
De gegevens van de Stichting SchuldHulpMaatje Ermelo zijn:  

▪ Adres:    Horsterweg 155, 3853 JB Ermelo, tel. 06 53483963 
▪ Website: www.shmermelo.nl                  info@shmermelo.nl 
▪ Bank:    NL03 RABO 0104 1839189 
▪ KvK:   58263276   ANBI: 852951930 

 
Het bestuur van de Stichting SchuldHulpMaatje Ermelo op 31-12-2018:  

▪ Goos Eikelboom, voorzitter 
▪ Derk Aalbers, secretaris 
▪ Jowan Heres, penningmeester 
▪ Wolter ter Meer, bestuurslid operationele zaken 

 
De operationele organisatie bestaat uit 2 coördinatoren en 14 maatjes. De coördinatoren zijn 
belast met de organisatie van de werkzaamheden en de dagelijkse leiding.  

▪ Wout Lourens en  
▪ Jannette Baaij - Melis.  

Bereikbaar via E-mail: coordinator@shmermelo.nl  of telefonisch via nr: 0645 255 215  
 
Binnen SHME kennen we de volgende aandachtsgebieden: 

▪ Bereiken van hulpzoekers; 
▪ Hulpvragers helpen vanuit een kwalitatief gewaarborgde organisatie; 
▪ Samenwerking en contact met relevante organisaties en deelnemende kerken; 
▪ Samenwerking met de gemeente Ermelo; 
▪ Versterking door regionale en landelijke samenwerking; 
▪ Promotie en informatie. 

  

http://www.schuldhulpmaatje.nl/
http://www.shmermelo.n/
mailto:info@shmermelo.nl
mailto:coordinator@shmermelo.nl
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In 2018 hebben we als SHME subsidie ontvangen van de gemeente Ermelo waarvoor we de 
gemeente zeer erkentelijk zijn. Hiermee bekostigen we het grootste deel van de opleidingen en  
e-learning traject van de vrijwilligers.  
Wij kiezen er nog steeds voor om geen vaste bijdrage van de diaconieën te vragen omdat we 
vooralsnog een sluitende begroting kennen in de afgelopen jaren. Bovendien leveren de kerken 
menskracht en helpen de diaconieën in incidentele gevallen met een persoonlijke gift of lening 
aan een hulpvrager.  Als er acute nood is dan is het contact met één van de plaatselijke diaconieën 
snel gelegd. 
Ingeval van specifieke projecten zal er separate fondswerving opgestart worden. Hiervoor 
onderhouden we verschillende contacten en krijgen we gelukkig toezeggingen om bij concrete 
projecten te ondersteunen.  
 
Missie en Visie 
SchuldHulpMaatje Ermelo (SHME) werkt vanuit de gedrevenheid zoals Jezus ons die heeft 
voorgeleefd.  Dit is onze identiteit en deze zullen wij bij alles wat we doen bewaken en toetsen. 
Vanuit onze identiteit ligt het bevorderen van gelijkheid en sociale gerechtigheid in de 
samenleving zelf en zal er zeker binnen de kerken sprake zijn van een intrinsieke motivatie om 
hier invulling aan te geven. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Missie   
Gedreven door de Bijbelse opdracht tot 
naastenliefde en daarin de zorg voor alle 
kwetsbaren in de samenleving zetten we ons 
pro Deo in om mensen met schulden of 
dreigende schulden te helpen. 

Visie 
Ook in Ermelo zijn er inwoners die moeite 
hebben met het op orde krijgen en houden 
van de financiën. Als SHME willen we hen 
vanuit onze missie de helpende hand reiken.  
Hierbij heeft SHME niet alleen kerkleden op 
het oog, maar alle inwoners van Ermelo. 

Doel 
SHME wil een samenleving nastreven waarin 
mensen die op of onder het 
bestaansminimum (komen te) leven en die 
moeite hebben om hun financiën goed te 
beheren, op een adequate manier geholpen 
worden.  
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Wat we doen 
 

Algemeen 
Wij willen werken aan het bereiken van onze doelstelling door aandacht te besteden aan: 

•  preventie, vroegtijdige herkenning van het ontstaan van (problematische) schulden; 

•  het bespreekbaar maken van financiële problemen; 

•  het aanbieden van diensten en instrumenten om financiële problemen het hoofd te 
bieden; 

•  open samenwerking met andere partijen in het sociale domein; 

•  samenwerking met - en doorverwijzing naar - professionele hulpverlening. 
In elk stadium is de morele steun die hierbij door de maatjes wordt geboden, een belangrijk 
onderdeel op de weg naar het geheel of gedeeltelijk (weer) zelfstandig beheren van de eigen 
financiën. 
 
Vanuit de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje is er o.a. ondersteuning op het gebied van 
opleiding en preventie. Daarnaast zijn er digitaal een aantal instrumenten beschikbaar op de 
volgende websites: 

 
UITDESCHULDEN.nu  
Op deze site wordt hulp en advies geboden aan mensen die schulden hebben. 
 
EERSTEHULPBIJSCHULDEN.nl  
Op deze site is allerlei informatie te vinden voor mensen die mensen met schulden willen helpen. 
 
MONEYFIT.NL  
Een site speciaal voor jongeren t/m 25 jaar die vragen of zorgen hebben over geld. 
 

Samen met andere partners ook nog de volgende preventiesite ontwikkeld; 

 

Geldfit.nl  
Wij helpen je om je geldzaken fit te houden of om ze fit te krijgen. 
 

 
  

http://www.uitdeschulden.nu/
http://www.eerstehulpbijschulden.nl/
http://www.moneyfit.nl/
http://www.geldfit.nl/
https://geldfit.nl/#home-facts
http://uitdeschulden.nu/
http://eerstehulpbijschulden.nl/
https://moneyfit.nl/
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Bestuurlijk  
Om invulling te geven aan onze doelstelling hebben we een bestuurlijke organisatie van 
vrijwilligers.   Het bestuur is het enige verplichte orgaan binnen een stichting.  
De belangrijkste taak van het bestuur is het erop toezien dat het doel van de stichting wordt 
bereikt. Voorts de zorg voor voldoende continuïteit, ondersteuning en mogelijkheden voor het 
realiseren van het operationele werk. 
 
In 2018 vonden er enkele wisselingen in het bestuur plaats.  
Zo namen we afscheid van onze secretaris Rutger Jan Brouwer waarbij Derk Aalbers als zittend 
bestuurslid het secretariaat overnam.  
Rutger Jan was een van de drijvende krachten bij de oprichting van SHM Ermelo. Ook in het 
vervolg bij de opbouw en in de continuïteit van het praktische werk was hij op alle plaatsen 
geïnteresseerd en stimulerend aanwezig. Het bestuur is Rutger Jan zeer erkentelijk voor zijn inzet 
in de afgelopen jaren en wil hem hiervoor hartelijk danken. 
 
Daarnaast mochten we Wolter ter Meer verwelkomen als bestuurslid operationele zaken. Wolter 
staat met name opgesteld voor het contact vanuit het bestuur met de coördinatoren en 
schuldhulpmaatjes. Wolter was - vanwege zijn expertise - al enige tijd als adviseur bij SHM Ermelo 
betrokken. 
 
 

Activiteiten 2018 
In de onderstaande tabel zijn de bestuurlijke activiteiten 2018 weergegeven.  
 
 

Beleidsplan  Realisatie 2018 

Bestuur 

Lidmaatschap landelijke vereniging 
Schuldhulpmaatje 

In 2018 heeft het bestuur de 2 ledenvergaderingen 
van de landelijke vereniging bezocht. We nemen 
deel aan besluitvorming over acties gericht op 
invulling van de ondersteuning van lokale 
organisaties. Ook worden contacten met het 
landelijk steunpunt onderhouden over advisering 
inzake aanpak en uitvoering van plannen van SHME. 
De landelijke vereniging organiseert zgn. regio-
bijeenkomsten, waar ervaringen en ontwikkelingen 
met collega-bestuurders in de regio worden 
uitgewisseld. 

Contact onderhouden met de kerken en 
instellingen waarmee onze stichting wil 
samenwerken  

Er is regelmatig contact met de plaatselijke kerken, 
Welzijn Ermelo, Humanitas, het sociaal team en de 
gemeente, m.n. om de samenwerking op het terrein 
van de schuldhulpverlening te bevorderen. Wij 
ondersteunen kerken bij schuldhulpverlening via 
diakenen en geven informatie over onze stichting. 
Soms zijn kerken bereid middelen in te zetten om in 
een crisissituatie adequate eerste hulp te kunnen 
bieden.  
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Contact onderhouden met de gemeente 
Ermelo 

Met de gemeente is er regelmatig contact.  
Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau m.b.t. onze 
subsidierelatie. De gemeente ondersteunt SHME 
jaarlijks middels een subsidie. Hiervoor is SHME de 
gemeente zeer erkentelijk.  
Daarnaast ook i.v.m. de door de SHME gewenste 
verbreding van de samenwerking op het terrein van 
de schulddienstverlening, met name tussen 
(gesubsidieerde) professionele en 
vrijwilligersorganisaties. 

De website is actueel en goed 
toegankelijk 

De lopende website wordt bijgehouden en is 
aangepast i.v.m. Privacy wetgeving. 

Fondswerving 

Ingeval van concrete projecten starten we hiervoor 
fondswerving op en ondertussen onderhouden we 
de contacten zodat de mogelijkheden in beeld 
blijven. 

Actualisering van het beleidsplan, 
jaarplannen en begroting.  Opstellen van 
een jaarverslag met jaarrekening. 

Begin 2018 is het beleidsplan vernieuwd naar de 
versie 2018-2020.  Het jaarverslag 2017 is pas laat 
afgerond. Beide documenten zijn te vinden op onze 
website. 

Promotie en informatie. 
 

Naam- en inhoudelijke bekendheid is gezocht door 
deelname aan gelegenheden waar professionele 
hulpverleners en vrijwilligers elkaar ontmoeten. 
Vanwege het belang van continuïteit zijn we in 2018 
gestart met het zoeken naar een projectmedewerker 
voor uitwerking en implementatie van promotie en 
het onderhouden van contacten in het werkveld.  
Er zijn wat contacten geweest maar dat leidde nog 
niet tot invulling van deze positie. 
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Operationeel 
Om invulling te geven aan onze doelstelling hebben we een operationele organisatie van 
vrijwilligers die bestaat uit Coördinatoren en Maatjes. De organisatie van de werkzaamheden en 
de dagelijkse leiding ligt bij de coördinatoren.  
 
In 2018 waren er 2 coördinatoren en 14 maatjes beschikbaar. 
Eind 2018 hebben 2 maatjes te kennen gegeven met dit werk na 5, respectievelijk ruim 3 jaar te 
willen stoppen. Gelukkig melden zich jaarlijks nog voldoende vrijwilligers voor dit werk aan. In 
november hebben dan ook 2 nieuwe vrijwilligers de 3-daagse training met succes afgerond, zodat 
voor dit werk ook in de nabije toekomst 14 maatjes beschikbaar zijn. De praktijk toont aan dat dit 
er (nu nog) voldoende zijn om hulpvragers snel een maatje toe te kunnen wijzen. 
 
Iedereen die gemotiveerd en competent is voor dit werk en de christelijke identiteit van SHME 
respecteert kan maatje worden. Lid zijn van een plaatselijke kerk is geen vereiste. 
Dat geldt wel voor de coördinatoren die belast zijn met de dagelijkse leiding omdat 
SchuldHulpMaatje een kerkelijk initiatief is en zij vaak het primaire ‘gezicht’ van SHME voor 
hulpvragers en andere organisaties zijn. In 2018 waren coördinator: 

Jannette Baaij-Melis,    lid Gereformeerde Gemeente Ermelo 
Wout Lourens,     lid PKN/Gereformeerde Kerk Ermelo 

Activiteiten 2018 
In de onderstaande tabel zijn de operationele activiteiten 2018 weergegeven.  
 

Beleidsplan  Realisatie 2018 

Operationeel 

Het aantal hulpvragen neemt vanaf 2015 
toe tot circa 50 per jaar in 2018  

In 2018 zijn in totaal 38 hulpvragers begeleid, 
waarvan 16 mensen die zich in de loop van 2018 als 
hulpvrager hebben gemeld, In 2018 zijn er 15 
hulpvragen afgerond.  
Duidelijk is inmiddels dat het feitelijk aantal 
begeleide hulpvragers achter blijft bij de 
verwachtingen. Velen denken te lang het probleem 
zelf op te kunnen lossen. Vroegtijdige signalering en 
het bespreekbaar maken van hulp inroepen blijven 
daarom van groot belang. 

Het voeren van een intakegesprekken 
met alle nieuwe hulpvragers en het bij 
elkaar brengen van hulpvragers en 
maatjes  

Wanneer een hulpvrager aanklopt wordt eerst een 
afspraak gemaakt voor een intake door de 
coördinator. Daarna wordt bepaald of een 
hulpverleningsrelatie wordt gestart en zoekt de 
coördinator een maatje, die hij introduceert bij de 
hupvrager. Vervolgens gaat het maatje zoveel 
mogelijk volgens een concreet plan van aanpak met 
de hulpvrager aan de slag en informeert hij de 
coördinator via HVS (ons registratiesysteem) over de 
voortgang daarvan. De coördinator volgt de 
ontwikkeling in de hulpverlening en staat het maatje 
zo nodig met raad en daar terzijde. 
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Inzet van 15 maatjes (passend bij het 
aantal hulpvragen)  

In 2018 zijn er twee nieuwe maatjes opgeleid. Per 31 
december 2018 heeft SHM Ermelo 14 opgeleide 
schuldhulpmaatjes en twee coördinatoren. Enkelen 
die ook maatje willen worden staan op een 
wachtlijst. 

Het bijhouden van het e-learning 
programma van de landelijke vereniging  

Maatjes en coördinatoren moeten, om 
gecertificeerd te blijven, jaarlijks via e-learning door 
de landelijke organisatie aan te bieden modules 
volgen, over actuele ontwikkelingen rond 
schuldhulpverlening. Iedereen heeft in 2018 de 
aangeboden modules gevolgd. 

Het maandelijks verantwoording 
afleggen aan de coördinatoren en het 
bezoeken van de door de coördinatoren 
georganiseerde maatjesbijeenkomsten  

Maatjes registreren in HVS alle contacten met de 
hulpvragers en de voortgang in afgesproken acties 
en overleggen zo nodig met coördinatoren over de 
voortgang van het hulpverleningstraject. Als de 
hulpverlening kan of moet worden beëindigd voert 
de coördinator met de hulpvrager een 
evaluatiegesprek, waardoor een beeld ontstaat van 
de mate van succes van dat traject. 

Het voeren van 
functioneringsgesprekken met de 
maatjes  

In 2018 is met alle maatjes tenminste 1 x een 
gesprek gevoerd over de werkzaamheden als 
maatje.  

Het organiseren van minimaal vier 
maatjesbijeenkomsten  

In 2018 zijn vijf maatjesavonden georganiseerd. O.a. 
zijn zij daarbij geïnformeerd over het functioneren 
van het Sociaal Team en de diensten die daar 
worden verleend, over de werkwijze van 
zorgverzekeraars bij verzekerden die hun premie 
niet of te laat betalen. Ook zijn onder leiding van een 
trainer mogelijkheden verkend om de 
zelfredzaamheid van hulpvragers (verder) te 
vergroten.  
Daarnaast zijn enkele keren casussen besproken en 
hebben maatjes hun ervaringen in de begeleiding 
van hulpvragers met elkaar gedeeld. 

Het bezoeken van de jaarlijks door de 
landelijke vereniging georganiseerde 
leidersdagen, trainingen e.d. 

De coördinatoren hebben ook in 2018 weer de 
Leidersdag bezocht, die de landelijke vereniging 
jaarlijks organiseert.  
Daarnaast nemen we deel aan trainingen, gericht op 
het bijhouden van ontwikkelingen, die van belang 
zijn voor het goed uitoefenen van het werk als 
coördinator, die de landelijke vereniging organiseert  

Contact onderhouden met instellingen 
en instellingen waarmee SHM Ermelo wil 
samenwerken  

De coördinatoren zijn betrokken bij diverse 
overleggen binnen de gemeente Ermelo, waaronder 
het Platform Informele Zorg. Daarnaast is er 
periodiek overleg met organisaties als Welzijn 
Ermelo, Humanitas, Westerbeek o.a. over 
samenwerking bij lesprojecten voor leerlingen van 
Groevenbeek en zo mogelijk op andere terreinen.  
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Het aanbieden van diensten aan derden, 
het verzorgen van workshops e.d. 

Als coördinatoren verzorgen we workshops vooral 
over het herkennen en bespreekbaar maken van 
problemen met geld. 
In 2018 is een workshop over het herkennen en 
bespreekbaar maken van (non-verbale) signalen 
over geldzorgen georganiseerd voor 
arbeidsconsulenten van de Inclusief Groep.  
Voorts is samen met Welzijn Ermelo en Humanitas 
een lesproject over omgaan met geld door jongeren 
uitgevoerd in de onderbouw van Groevenbeek. 

SchuldHulpMaatje Jong 

Deze door de landelijke vereniging beschikbaar 
gestelde module richt zich op de begeleiding van 
jongeren van 18 – 26 jaar.    www.moneyfit.nl  
SHME hoopt met de opgedane kennis jongeren van 
Ermelo al op jonge leeftijd te kunnen helpen in het 
geval van een financiële hulpvraag 

 
SchuldHulpMaatje Jong  
Jannette Baaij, één van onze coördinatoren en 2 maatjes zijn tevens gecertificeerd als 
SchuldHulpmaatje Jong.  Wij ontvangen soms aanvragen om hulp van jongeren (< 26). Toch doen 
zij relatief weinig een beroep op ons. Vermoedelijk maakt deze groep wel veelvuldig gebruik van 
de specifiek op hen gerichte website (www.moneyfit.nl), want het aantal hits op die site is groot. 
Dat bleek ook bij het lesproject op Groevenbeek. Voor Jannette en de 2 maatjes met dit certificaat 
was het, niet alleen vanwege hun ervaring met het onderwijs  maar ook door hun kennis van de 
aanpak van Moneyfit en van de wijzen waarop jongeren bereikt kunnen worden, relatief 
gemakkelijk om jongeren ‘bij de les te houden’. Communicatie met deze doelgroep moet namelijk 
op een andere, meer op hun cultuur en taalgebruik afgestemde manier plaatsvinden.  
SchuldHulpmaatje Jong ligt in het verlengde van het actuele thema ‘vroegsignalering’: hoe kunnen 
wij mensen, voordat zij in de problemen komen, bereiken.  

 
SchuldHulpMaatje Ermelo in cijfers. 

 
Kengetallen Hulpvraagtrajecten  2018   Coördinatoren: Wout Lourens en Jannette Baaij  
 

Rubriek Maatjes:  

1 Totaal aantal maatjes:  14 

2 Totaal aantal uren besteed 
(schatting): 

2400 

 
Rubriek Hulpvragers:  

1. Totaal aantal hulpvragen 2018 38 

2. Gestart in 2018 16 

3. Afgerond in 2018 15 

4. Gestart en afgerond in 2018 3 

5. Nog lopend ultimo 2018 23 

http://www.moneyfit.nl/
http://www.moneyfit.nl/
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Soort hulpvraag 

Achterstand betalingen 11 

Begeleiding administratie 21 

Begeleiding belastingen  

Voorkomen schulden  

Anders  1 

Onbekend  

Budget coaching/-planning 5 

Crisissituatie  

Wat is van toepassing 

Budgetbeheer 26 

Beschermingsbewind  

Minnelijke schikking 1 

WSNP 4 

Geen schuldentraject 7 

Ondersteuning door hulpverleners  

Ja 17 

Nee 21 

Geslacht  

Vrouw 13 

Man 25 

Onbekend  

Burgerlijke staat  

Gehuwd/samenwonend 10 

Gescheiden 9 

Ongehuwd/niet-samenwonend 14 

Weduw(e)-naar) 3 

Onbekend 2 

Thuiswonend  

Leeftijd hulpvrager  

< 18  

18 – 27 3 

27 - 35 5 

35 - 45 6 

45 – 55 9 

55 – 65 8 

> 65 7 

Onbekend  

Hulpvrager aangemeld via  

Diakonie/Caritas/Leger des Heils 7 

Professionele (schuld)hulpverlening 6 

Bewindvoerder  
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Maatschappelijk Werk 4 

Sociaal Team 1 

Website, bijv. Uitdeschulden.nu 6 

Anders 14 

Doorlooptijd afgeronde hulpvragen  

< 1 maand 2 

1 – 3 maanden 4 

3 – 6 maanden 5 

6 – 12 maanden 16 

12 – 24 maanden 11 

> 24 maanden  

Status hulpvraag  

Aangemeld 1 

In behandeling 22 

Succesvol afgerond 7 

Vroegtijdig afgerond 3 

Doorverwezen 3 

Anders 2 

Fase hulpvraag  

Administratie op orde 29 

Administratie nog niet op orde 9 

Nazorg 6 

Rubriek Resultaten  

Woninguitzetting voorkomen  

Afsluiting energie voorkomen 2 

Zorguitsluiting voorkomen 7 

Beslaglegging voorkomen 11 

Profess. Schuldhulpverl. voorkomen 4 

Anders 14 

Rubriek betrokken instanties  

Diaconie/Caritas kerken 8 

St. Welzijn Ermelo 6 

Westerbeek Schuldsanering 7 

Sociale dienst Meerinzicht 3 

Sociaal team Ermelo 1 

Centrum Jeugd en Gezin 2 

GGZ  3 

Anders 8 
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