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Een maatje beschikt over de volgende eigenschappen: 

• Voelt zich betrokken bij de doelgroep; 

• Is bereid om met de hulpvragers in een moeilijke periode van hun leven op te trekken en hen te 
ondersteunen; 

• Aarzelt niet om de hulpvrager op het goede spoor te zetten als er meer, specialistische, hulp 
nodig is; 

• Heeft een open houding; 

• Kan present zijn voor de ander en goed omgaan met intermenselijke verschillen in ras, 
geaardheid en levensovertuiging en de daarmee verbonden opvattingen, zonder daarover te 
oordelen. 

 

Welke karaktertrekken heeft een maatje nodig? 

• Initiatiefrijk, daadkrachtig en stabiel; 

• Is in staat om snel en handelend op te treden, als het er op aan komt; 

• Is in staat om tactvol het (financieel) gedrag van de ander bespreekbaar te maken en te 
spiegelen; 

• Is opgewassen tegen de teleurstellingen, wanneer de hulpvrager zich misschien onvoorspelbaar 
gedraagt; 

• Weet om te gaan met de moeilijkheden uit het leven van de hulpvrager. Als 
vertrouwenspersoon wordt het maatje daar onherroepelijk mee geconfronteerd. 
 

Verder voldoet een maatje aan de volgende voorwaarden: 

• Is eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig want het maatje mengt zich in andermans financiële zaken; 

• Heeft geen strafblad en heeft de eigen financiële zaken op orde; 

• Is bereid het Permanente Educatie Programma (PEP) te volgen, waaronder de training van drie 
dagen en is ook bereid om daarna geregeld te overleggen met de coördinator en collega 
maatjes; 

• Is bereid zich in principe minimaal twee jaar in te zetten;  

• Heeft er geen probleem mee om een vertrouwelijke band aan te gaan met iemand in een 
kwetsbare positie. Het is belangrijk dat deze persoon op het maatje kan rekenen; 

• Heeft een MBO werk- en denkniveau; 

• Het beheersen van computervaardigheden, met name het kunnen gebruiken van E-mail, 
Microsoft Word en Excel programma’s en het thuis zijn op internet; 

• De vrijwilliger verplicht zich tot het naleven van de bevoegdheden van een SchuldHulpMaatje. 
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Identiteit en achtergrond SchuldHulpMaatjes 

We zien graag, dat maatjes lid zijn van een Christelijke kerk, geloofsgemeenschap, of Christelijke 

diaconale organisatie. Hierdoor kan men mede gevoed vanuit eigen christelijke inspiratie, iedere 

hulpvrager zonder voorbehoud helpen. Dit is logisch vanwege onze wortels en identiteit van waaruit 

SchuldHulpMaatje is opgericht.  

Mensen met een warm hart voor anderen, die al dan niet christelijk zijn opgevoed, die maatje willen 

zijn en geen christen zijn, kunnen wat ons betreft  maatje worden mits men de bron-, 

levensovertuiging- en handelen van de SchuldHulpMaatje organisatie en de deelnemende kerken 

respecteert.  

We vragen dan wel om respect te hebben voor ons handelen en zich niet te willen “storen” aan de 

uitingen of het handelen dat met onze overtuiging samenhangt, zoals bijvoorbeeld een 

openingsgebed voor een bijeenkomst of  (door de hulpvrager aangegeven) een doorverwijzing naar 

een pastoraal werker van één van de lokale lid-kerken. 

 

 

Een SchuldHulpMaatje is op geen enkele wijze professioneel betrokken bij enige 
organisatie, die in de schuldhulpverlening actief is, anders dan SchuldHulpMaatje. Deze 
regel geldt om iedere zweem van belangenverstrengeling in taakvelden te voorkomen. 
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