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Inleiding 

Beste maatjes, coördinatoren, bestuursleden en overige ontvangers van deze nieuwsbrief. 

Met het opstellen van deze nieuwsbrief hebben we even gewacht op de -ó zo belangrijke- 
beleidsvoornemens van onze regering, gepresenteerd op Prinsjesdag. Gelukkig wordt er aanvullend 
invulling gegeven aan de brede roep op ingrijpen en compensatie van de inflatie en dan met name 
van de hoge energietarieven, al zal dat niet alle pijn weg kunnen nemen.  

Er speelt zoveel tegelijkertijd dat we ervoor moeten waken de moed niet te verliezen ! Vanuit onze 
overtuiging hebben we daar een Adres voor, maar we moeten extra alert zijn om daar waar nodig 
mentale en praktische ondersteuning te bieden en daar hebben we elkaar – alle ontvangers van deze 
nieuwsbrief – hard bij nodig. 

Een voorbeeld: In Renswoude stond het recent door de wethouder ‘Welzijn’ georganiseerde “Breed 
overleg’ met alle maatschappelijke organisaties, deze keer geheel in het teken van de financiële 
problemen en de schuldhulpverlening.  

De algemene conclusie daarbij  was dat we met z’n allen alert moeten zijn dat we de signalen van 
financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium opvangen; mensen bevragen en verwijzen, 
want hoe eerder men in actie komt, hoe groter de kans dat er (op termijn) oplossingen komen, waarbij 
men zelf de regie kan behouden.  

Vooral diegenen die ‘achter de voordeur’ bij mensen komen vanuit de zorgverlening of vanuit de 
kerken of anderszins kunnen die signalen opvangen. Maar ook huisartsen, scholen en zelfs bij 
sportverenigingen kan met soms signalen opvangen. Dat is niet altijd eenvoudig te adresseren, maar 
nogmaals, hoe eerder hoe beter ! 

Dat is tevens de reden dat we de verspreiding van deze nieuwsbrief telkens uitbreiden naar nieuwe 
adressen, waarvan we denken dat zij een rol kunnen vervullen in de signalering van problemen en 
het doorverwijzen van mensen naar de schuldhulpverlening. Middels deze nieuwsbrief doen we dus 
ook op u en jou dat beroep ! ‘Hoort en zegt het voort’!. 

Verder hopen we als IDH als vanouds beschikbaar te zijn voor de mensen die een beroep op ons 
doen. 
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Actuele stand van de IDH schuldhulpverlening per 30 september 2022 
 
Totaal aantal nieuwe hulpvragen in 2022: 35, waarvan uit: 

Woudenberg  22, Scherpenzeel  13, Renswoude  0 

Totaal aantal hulpvragen in behandeling door de maatjes : 43  

Waar komen de (nieuwe) hulpvragen vandaan (verwijzers) 

 Uit de schulden.nu    6 
 Sociaal Team Woudenberg   4 
 Kleine Schans Woudenberg (folder)  3 
 Formulierenbrigade Scherpenzeel  1 
 Direct via IDH telefoon   10 
 IDH email     3 
 Diaconie Mauritskerk Amersfoort  1 
 Vluchtelingenwerk Scherpenzeel  1 
 Elan/Sante partners    1 
 Plangroep Woudenberg   2 
 Via Maatschappelijk werk Scherpenzeel. 1 
 APK Woudenberg    1 
 APK Scherpenzeel    1 

Vanuit de 3 burgerlijke gemeenten dus 10(nieuwe) hulpvragen, 2 vragen via de nieuwe aktie welke net is 
gestart en de overige 23 op een andere wijze binnengekomen. Het aantal nieuwe hulpvragen was op 18 aug 
26 en nu dus 35!   

Nieuw initiatief van IDH: De gratis financiële APK 

In navolging van initiatieven elders in het land heeft IDH de gratis financiële APK in haar dienstverlening 
opgenomen. In eerste instantie is dit initiatief gepubliceerd in de kerkbladen van de aangesloten kerken en 
afhankelijk van de mate van belangstelling en de beschikbare capaciteit zal dit verder worden uitgerold over de 
3 dorpen.  

De gedachte achter dit initiatief is dat we de deskundigheid van onze maatjes en coördinatoren breder willen 
inzetten voor mensen die financiële zaken lastig vinden of het gewoon prettig vinden als er iemand met ze mee 
kijkt op ze financieel ‘fit’ zijn of met wat goede adviezen weer financieel ‘fit’ kunnen worden. 

Er is dan geen sprake van (problematische) schulden, maar mogelijk wél zorg over toekomstige ontwikkelingen 
in relatie tot de huishoudfinanciën.  

Bij een financiële APK kijken de maatjes van IDH met u mee ! Dat kan veel problemen en stress voorkomen. 

Meer informatie hierover treft u aan in de bijlage of via info@idhschuldhulp.nl  / tel nr. 06-30207868 
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Regionale initiatieven en ontwikkelingen 

- Van het Breed-overleg in Renswoude werd in de inleiding al verslag gedaan. Eerder dit jaar hebben we 
kennis kunnen maken met de nieuwe wethouder en onze rol in de schuldhulpverlening onder zijn 
aandacht kunnen brengen. Mooi dat dit direct als speerpunt is opgepakt ! 

- Recent zijn wij geïnterviewd voor een artikel in de Scherpenzeelse courant, waar men werkt aan een 
speciale uitgave: de ‘Bespaarkrant’. De kop van dat artikel is: ‘Onderneem Aktie !’; tijdig aan de bel 
trekken voorkomt erger. 

- Op 14 oktober is er in Scherpenzeel ook een bespaarmarkt met o.a. ook een  informatiekraam van het 
Sociaal domein van de gemeente. Ook IDH zal zich daar presenteren met een kraam. De markt is 
geopend van 16 uur tot 20.30uur. 

- Op 16 mei hadden we als  IDH onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering, waar Trudy Molenaar van 
schuldhulpmaatje Nederland ons in een presentatie een update gaf over SHM NL en inzoomde op 
samenwerking met de Burgerlijke gemeenten a.d.h.v.  de Postcode-risicokaart van Nederland. In onze 
regio (Woudenberg/Scherpenzeel/Renswoude) wonen ruim 10.000 huishoudens; bij 9 tot 14% bestaat 
er een verhoogd risico op meerdere en langdurige betaalachterstanden, terwijl 24 tot 45% financieel op 
het randje loopt. Dat zijn percentages om van te schrikken en we weten allemaal hoe de ontwikkelingen 
sinds mei verder zijn verlopen. Alle reden tot alertheid en optimale samenwerking tussen IDH en de 
burgerlijke gemeenten. 

- In de afgelopen periode is het jaarverslag 2021 toegelicht bij de gemeente Woudenberg en binnenkort 
zal dit ook gebeuren bij de gemeente Scherpenzeel. Tevens zal worden kennis gemaakt met de nieuwe 
wethouders en ook nadere toelichting worden gegeven over IDH. 

Landelijke berichtgeving 
 
Uit de diverse media:  

- TV 20-09-2022; Programma Kassa (BNN-Vara): Ík red het niet meer; verhalen van mensen in de knel. 
- AD 14-09-22; Ga schulden te lijf; Nibud: ‘Oogkleppen op en post niet openmaken is geen goed idee’ 
- Voor de scholen is vanuit het ministerie van Minister Schouten een educatieprogramma opgestart; 

‘Omgaan met geld’. 
- Via vele kanalen worden tips gecommuniceerd hoe te besparen op maandelijkse (woon)lasten, met 

verwijzing naar  subsidiemogelijkheden en lage rente voor  energiebesparende investeringen. 
- ND 12-09-2022; Kabinet werkt aan een fonds voor mensen die energie niet kunnen betalen; dit zal 

mogelijk inmiddels achterhaald zijn door de veel verderstrekkende maatregelen, waarvan men nu de 
details aan het uitwerken is. 

- FD 07-09-2022; ‘Schuldenexplosie huishoudens aanstaande’; daarvoor waarschuwen steden en 
woningcorporaties, waar men al oplopende achterstanden waarneemt en vreest voor wat komen gaat… 

- Trouw 29-08-2022; ‘Veel mensen die ik spreek krijgen nu voor de eerste keer te maken met geldzorgen’ 
Dat melden de mensen van het bel-team van ‘Geldfit’ 

- ND 04-08-2022; NIBUD: ‘Huidige betalingsproblemen zijn slechts het begin’. 
- ND 19-07-2022; Woningcorporaties zien na jaren van daling huurachterstanden weer toenemen. 
- ND 15-07-2022; NIBUD: ‘één op de drie huishoudens komt niet rond’ 
- Rijksoverheid 13-07-2022; Kabinet komt met overkoepelende aanpak op armoede en schulden. 
- ND 13-07-2022; Kabinet wil dat mensen korter in de schulden zitten. ‘Je moet op een gegeven moment 

met een schone lei kunnen beginnen’. 
- ND 13-07-2022; Minister Schouten wil meer hulp voor zelfstandigen met schulden. 
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- Rijksoverheid 08-07-2022; Kabinet stelt commissie in die sociaal minimum gaat onderzoeken. 
- VN 02-06-2022; Minister Carola Schouten: ‘Armoede is niet je eigen schuld’ 
- ND 11-06-2022; Geld besparen vanwege stijgende prijzen: ‘Mensen schrikken vaak van hun eigen 

uitgaven’ 

Uit de diverse media (vervolg) 

- Rijksoverheid 11-06-2022; Wijs huishoudens met laag inkomen op de aanvraag energietoeslag. 
- De Gelderlander 08-06-2022; veel meer mensen in beeld met schulden; door vroege meldingen kan 

beter geholpen worden ! 
- ND 04-06-2022; Rechtbanken krijgen functionaris die mensen met schulden helpt. 
- Binnenlands bestuur Juni 2022; Achtduizend mensen geholpen door vroeg signalering schulden. 
- ND 09-05-2022; Schuldproblemen vaker opgelost zonder tussenkomst van rechter. 

Ontwikkelingen vanuit Schuldhulpmaatje Nederland : 

- Op Geldfit.nl/energie is meer informatie beschikbaar hoe men hulp in kan roepen als de 
energierekening problematisch wordt. 

- Het aantal locaties in Nederland waar locale teams mensen met schulden ondersteunen groeit nog 
steeds. Ook komen er op de centrale website steeds meer informatie en handige tools beschikbaar. 

- In april 2022 registreerde men de miljoenste bezoeker op Geldfit.nl; een site waar mensen anoniem  
een test kunnen doen over hun financiële situatie. Ook zijn daar de tools van het NIBUD en de Kamer 
van Koophandel te vinden. Men kan er doorklikken voor verdere hulp en ondersteuning. 

- SHM doet mee aan het landelijk armoedeonderzoek van het Knooppunt kerken en armoede 

Voor nadere info zie www.schuldhulpmaatje.nl/publicaties 

 
Algemene informatie over IDH Schuldhulp;  
(Actief sinds 2014) 
 

- Aanmelding via onze coördinatoren; centraal tel nr. 06-30207868 
 E-mail info@idhschuldhulp.nl , Website: www.idhschuldhulp.nl 

- Of via Schuldhulpmaatje Nederland: www.uitdeschulden.nu 
 
Ook kunt u informatie over de IDH Schuldhulp verkrijgen bij de diaconieën van de 11 aangesloten kerken,  
of bij een van de loketten van: 

Gemeente Scherpenzeel: klantmanagers@scherpenzeel.nl 
o dagelijks: 09:00 t/m 12:30 uur Stationsweg 389a tel: 033-2772324 of  
Gemeente Woudenberg:  
o dagelijks: 08:30 t/m 12:00 uur bij de Kleine Schans,  Dorpsstraat 38, 3931 EH Woudenberg 
Gemeente Renswoude: dorpsteam@renswoude.nl 
       of via het Budgetloket dagelijks: 09.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur  
       tel: (0318) 53 88 30. budgetloket@veenendaal.nl 

 
Reacties op deze nieuwsbrief graag via info@idhschuldhulp.nl 


