Meerwaarde Samenspel Kerken &
SchuldHulpMaatje

1 De meerwaarde met het oog op (potentiële) hulpvragers
1.1 Voorkomen van ontstaan van (nieuwe) financiële zorgen achter voordeuren
•
•
•

De vijver van mensen in financiële zorgen is enorm. Het veroorzaakt veel persoonlijk leed
achter voordeuren. Alle hens aan dek is nodig om hier wat aan te doen
Inzetten op preventie nog voordat mensen in problemen komen
Vroeger dan vroeg ellende voorkomen en mensen tot het ‘goede leven’ verleiden

1.2 Eerder vinden, bereiken en toeleiden van mensen
•
•
•
•
•

Er is een helder lokaal loket is, hetgeen drempelverlagend werkt om hulp te zoeken
‘Mijn probleem is geen taboe meer binnen de kerk’. Tegelijk zal schaamte altijd een rol
blijven spelen
Meer bekendheid richting hulpvragers dat ze hiervoor ook bij de kerken terecht kunnen. Dit
is ook de kerk! Kerk als vindplaats.
Verminderen van de lange weg om hulp te zoeken en het vroegtijdig (online) signaleren van
financiële problemen en meer kansen om tijdig hulp-preventie aan te bieden
Door samen te werken met buurtcoaches, kerken, voedselbanken en organisaties als
SchuldHulpMaatje is er een heldere ingang die de weg creëert om hulp te zoeken

1.3 Beter en meer ondersteunen van mensen naar duurzame financiële
zelfredzaamheid
•
•

Samen meer mensen inzetten die tijd en aandacht beschikbaar hebben en luisterend oor
bieden
Het stelt ons in staat meer mensen / zielen te vinden, bereiken en ondersteunen zodat ze
een financieel gezond leven krijgen

1.4 Helpen vanuit dezelfde waarden en gerichtheid op bredere doelstelling
•
•
•
•
•
•

Biedt een portaal naar bredere hulp meer dan geld op andere levensterreinen en verbinding
tussen geldprobleem en alle levensterreinen
Menselijke hulp en menselijke maat staat centraal
Uitzicht bieden (eindelijk….) perspectief geboden
Er wordt voor de mensen in nood wekelijks gebeden in de kerken
De hulp is belangeloos
Hulpvragers kunnen aanhaken bij een duurzaam netwerk in een lokale gemeenschap
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2 De meerwaarde met het oog op de lokale samenleving (gemeente,
organisaties en burgers)
2.1 Vanuit het oogpunt van gezamenlijk optrekken als kerken en organisaties in
de lokale samenleving
•
•
•
•

Het stimuleert de lokaal kerkelijke samenwerking gericht op kennisdeling, doorverwijzing en
ketenvorming. Door gewoon te gaan samenwerken gaan ook meer kerken meedoen.
Tegelijk dit niet te vrijblijvend inrichten. Weet met elkaar waar je voor wilt staan
Biedt mogelijkheden tot samenwerking met andere religies en hun organisaties
Maakt de samenwerking met voedselbanken e.a. organisaties gemakkelijker

2.2 Vanuit het oogpunt van deskundigheid en betrouwbaarheid
•
•
•
•
•

Samen betrouwbare en deskundige partners in de bestrijding van armoede
Het helpt te gaan staan voor wie je bent als kerken en christelijke organisaties vanuit je
identiteit en te doen wat je hebt beloofd
Mensen die uit ervaring weten hoe het in geval van armoede eraan toegaat in gezinnen
Beschikken samen over netwerken die aanwezig is in de haarvaten van de samenleving
Het genereert goodwill en maakt zichtbaar wat de kerk betekent voor de samenleving

2.3 Vanuit het oogpunt van een sterke samenleving
•
•
•

Versterkt de betrokkenheid van vrijwilligers op de eigen context
Versterkt de positie van kerken in het maatschappelijk debat
Het is een noodzakelijke aanvulling op professionele hulporganisaties en een vorm van een
burgerinitiatief waarin we de participatiesamenleving politiek vertalen

2.4 Vanuit het oogpunt van bereiken van resultaten en impact
•
•
•

Belangrijke bijdrage in preventie en voorkomen van schulden
We doen politiek gezien interessant werk
Het levert geld op
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3 De meerwaarde met het oog op rol en taak lokale kerken ?
3.1 In de uitvoering van de Bijbelse opdracht tot naasteliefde
•
•
•
•
•

Het ZIEN van mensen
SchuldHulpMaatje als een van de vormen waarin Mattheus 25 en het tweede gebod tot
recht komt, het geeft zegen en groei.
Het scherpt de kerken in hun taak en opdracht
Getuigenis als christenen in deze wereld: aan de onderlinge liefde zullen ze weten …geen
liefde voor God zonder naasteliefde
Samenleving naar binnen brengen want ellende wordt zichtbaar, maar ook blik naar buiten

3.2 In de uitvoering van hun Bijbelse opdracht tot Navolging en gemeenschap van
geloof, hoop en liefde zijn
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesprek over hoe we praten over geld stimuleren / aandacht voor omgang met geld
In de kerkelijke gemeente kunnen praktijkverhalen een plaats krijgen en worden ze gehoord
Zichtbaar present in de samenleving – gemeentegroei?
Een brug naar pastorale zorg voor hulpvragers die daaraan behoefte hebben
Binnen kerken de beweging extern stimuleren en toerusting daarvan ondersteunen
Fysieke locatie die zichtbaar present is in de samenleving
Aantrekkelijk voor 30/40-ers om in te participeren vanuit hun passie en deskundigheid
Ondernemers kunnen in iets participeren waarin ze hun kwaliteiten kwijt kunnen

3.3 In de uitvoering van hun taak goede zorg en hulp te bieden ?
•
•
•
•
•

Toerusting van diaconieën met het oog op continuïteit, bijvoorbeeld door delen van de elearning van SHM beschikbaar te stellen
Er kan deskundige hulp geboden worden door wederzijdse versterking specialisme &
netwerk
Langdurige begeleiding van mensen waar ambtsdragers zelf geen tijd voor hebben
Effectiviteit & efficiëntie in de samenwerking voor kerken die te maken hebben met krimp
Duurzame hulp borgen voor kerkelijke kader en ketenvorming
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4 De meerwaarde met het oog op het werk van de locaties van
SchuldHulpMaatje
4.1 Vanuit het oogpunt van (voort)bestaan van SchuldHulpMaatje en
samenwerking
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SchuldHulpMaatje heeft behoefte aan maatjes en bestuurders uit kerken
Kerken kunnen het werk van SHM supporten zodat ze zich gedragen voelen en hun
vrijwilligers supporten in het volhouden
Kerken hunnen door SHM te steunen zorgen voor breder financieel draagvlak bij fondsen en
lokale overheid.
Als kerken zich meer bij hun werk betrokken (Samen lukt ’t) zijn, voorkomt dat ze de
samenwerking gaan ervaren als dat ze het diaconale werk teveel outsourcen
Het levert waardering en erkenning op voor deze vorm van diaconale werk
Wel oppassen dat organisatiebelang van SchuldHulpMaatje niet de boventoon voert.
Kerken kunnen ook intervisie avonden van maatjes helpen in te vullen
Onbekend maakt onbemind; regelmatig contact en samenwerking voorkomt dit, evenals het
samenbrengen van kennis en netwerken via onderlinge contactpersonen.
Een hechte band is nodig. Hoe hou je deze en zien kerken het lokale werk van
SchuldHulpMaatje als iets van hen, waar ze zelf ‘eigenaar’ van zijn?

4.2 Vanuit het oogpunt van identiteit en dichtbij de missie / roots blijven
•
•
•
•
•
•

Kerken kunnen SHM voeden en bezielen vanuit hun identiteit en hebben aanbod voor
mentale ondersteuning van hulpvragers (reiki cursus…)
Kerken zijn vindplaatsen van het Goede Leven en kunnen een netwerk bieden voor
SchuldHulpMaatje als bredere hulp nodig is of langdurige ondersteuning vanuit een netwerk
Wekelijks gebed en zegen ontvangen voor het werk
Gelijkwaardigheid van inzet omdat vrijwilligers dezelfde ervaring opdoen of ze nu binnen
kerken actief zijn of binnen een project als SchuldHulpMaatje of bij andere organisaties
SchuldHulpMaatje supporten de kerntaak van kerken die als gemeenschap de werken van
barmhartigheid centraal zetten in hun werk.
Tegelijk verkeert het diaconale werk nog in de marge van de kerk (instituut). Daarin ligt een
gezamenlijke uitdaging.
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