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Samen lukt ‘t 
Dat was het thema op 4 februari 2015 bij de officiële start van IDH Schuldhulp. De 

wethouders Pieter de Kruif van de gemeente Woudenberg en Henk Vreeswijk van de 

gemeente Scherpenzeel verleenden enthousiast hun medewerking en tevens werden 

de eerste certificaten uitgereikt aan de maatjes/coördinatoren van ''het eerste uur’’.  

Na een lange en gedegen voorbereidingsperiode zijn we gestart en de eerste 

hulpvragen waren toen al binnen. Daarbij is ook de website gepresenteerd. 

 

De Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp heeft als visie: ‘’op een 

laagdrempelige en effectieve wijze helpen van onze medemensen bij het oplossen en 

voorkomen van een schuldenproblematiek’’.  Deze aanpak is voor iedereen en 

aanvullend op de hulp die wordt geboden door reguliere en professionele organisaties 

en de burgerlijke gemeenten op het terrein van schuldhulpverlening.  Per 1 juli 2015 

heeft de gemeente Renswoude alsmede 3 kerken aldaar zich eveneens aangesloten.  

Daarmee is het totale aantal deelnemende kerken op 11 gekomen.  In september 

2015 zijn we een officiële Vereniging geworden met statuten, een huishoudelijk 

reglement, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en uiteraard een ANBI 

verklaring.  

 

Dat we in een duidelijke behoefte voorzien blijkt uit het aantal hulpvragen van het 

afgelopen jaar: maar liefst 42! Dit bleek het dubbele te zijn van wat we oorspronkelijk 

hadden ingeschat n.a.v. de landelijke ervaringen in andere gemeenten. Begin 2015 

zijn we met 9 maatjes inclusief 2 coördinatoren gestart. Gezien het aantal hulpvragen 

werken we op dit moment met in totaal 23 maatjes(inclusief 3 coördinatoren).  De 

enorme inzet, grote tijdsbesteding en hun enthousiasme zorgen mede voor het 

welslagen van dit project. Alle maatjes en coördinatoren hebben een intensieve 

training gevolgd, volgen jaarlijks een bijscholing en nemen deel aan diverse 

overlegvormen om ook ‘’up to date’’ te blijven. 

Samen is ’t gelukt:  in de eerste plaats door de samenwerking tussen 

maatjes/coördinatoren en een hulpvrager. Samen met 11 kerken hebben we de 

organisatie opgezet en zijn we ook  steeds aan het verbeteren om een optimale hulp 

aan iedereen te bieden.  Samen en in overleg met de burgerlijke gemeenten en andere 

professionals van o.a. de landelijke organisatie “SchuldHulpMaatje” geven we dit werk 

vorm.  Samen met anderen en vooral ook andere plaatsen en ervaringsdeskundigen 

proberen we de opzet en inhoud verder te verbeteren en te leren van onze ervaringen. 

Voor de toekomst zijn we daarom overtuigd dat het Samen gaat lukken. 

 

Oproep:  Door de grote vraag voor hulp, zoekt de IDH Schuldhulp schuldhulpmaatjes:  

Potentiele maatjes kunnen contact opnemen voor meer informatie, het werk en de 

tijdsbesteding, de opleiding, de informatie en ervaringsuitwisseling et cetera. 

De opleiding wordt gegeven door de landelijke vereniging “SchuldHulpMaatje” 

 Informatie en opgave bij:  Jacob van Vliet, 't slag 16, 3925 TV  Scherpenzeel, 

telefoon 033 2772905 of 06  37282689, Email   jacobvvliet@hetnet.nl          
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