Enquête 2018 | Samenspel Kerken en SchuldHulpMaatje

Armoedebestrijding is van oudsher een belangrijke en mooie taak van de kerk. SchuldHulpMaatje werkt
aanvullend op het werk van de kerken door met deskundig getrainde maatjes mensen met schulden te
begeleiden naar een financieel gezond leven. Hoe kunnen we elkaar versterken, met als doel om samen met
onze kerken eerder en meer hulpvragers in beeld te krijgen? Deze kernvraag staat centraal in het nieuwe
pilotproject Samenspel Kerken* en SchuldHulpMaatje.
Om te ontdekken wat de juiste aanpak is, vroegen we SchuldHulpMaatje-locaties in de zomer van 2018 naar
hun ervaringen in de samenwerking met kerken. Deze nulmeting in het project, geeft meer inzicht in de
relaties tussen SchuldHulpMaatje-locaties en de lokale kerken. In dit boekje presenteren we de resultaten
van deze enquête.
In het voorjaar van 2019 volgt een uitgebreider onderzoek, waarin we peilen waar de kerken en de
SchuldHulpMaatje-locaties behoefte aan hebben en welke kansen en hobbels ze zien in de onderlinge
samenwerking.
Al deze informatie gebruiken we vervolgens om de Toolkit Samenspel Kerken & SchuldHulpMaatje te
ontwikkelen en goed op de lokale situatie af te stemmen.
*Onder kerken verstaan we zowel lokale kerkgenootschappen als geloofsgemeenschappen en hun organisaties.
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Loopt het contact vooral via een Raad van Kerken, Diaconaal Platform of rechtstreeks
met individuele kerken?

13,8%

6,7%
Via individuele kerken (20 locaties)
Via diaconaal platforms (16 locaties)

44%

via raad van kerken (3 locaties)

35,5%

divers zoals via noodfondsen,
stuurgroep kerken, etc.

In bijna de helft van de SchuldHulpMaatje-locaties is er rechtstreeks contact met lokale kerken.
Ruim een derde van de locaties onderhoudt de relatie met de kerken via een diaconaal platform.
Daarnaast zijn er vormen van betrokkenheid gecreëerd via een noodfonds of stuurgroep van kerken.
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100 %

Op welke wijze zijn kerken betrokken?

82,2 %

77,8 %

71,1 %
64,4 %

60,0 %
51,1 %

50 %

35,6 %
11,1 %

Bieden pastorale zorg

Bidden voor het werk

Werven van vrijwilligers

Geven aandacht aan
Armoede & Schulden

Doorverwijzen van
hulpvragers

Bestuurlijk

Beschikbaar stellen
van kerkgebouwen

Financieel

0%

Onder kerken blijkt er draagvlak te zijn voor het werk SchuldHulpMaatje. Vooral door het
beschikbaar stellen van o.a. financiën, gebouwen, bestuur en vrijwilligers, tonen de kerken dat ze zich
verantwoordelijk voelen. In veel kerken is er aandacht voor schuldenproblematiek en wordt er gebeden
voor het werk. Op terrein van pastorale zorg is er een begin van samenwerking.

Enquête Samenspel Kerken en SchuldHulpMaatje 2018 | 4

3|

Bent u tevreden over uw huidige samenwerking met kerken? Met rapportcijfer en toelichting.

geeft een 9

8,9%

8,9%

geeft een 8

8%
15,6%

geeft een 7
geeft een 6
geeft een 5

24,4%

33,3%

een 1 tot 4

Tweederde van de SchuldHulpMaatje-locaties is tevreden over de samenwerking met kerken,
hoewel de besluitvorming soms traag is en de wederzijdse betrokkenheid nog beter zou kunnen.
Eenderde ervaart echter dat het moeilijk is om met kerken in contact te komen en te blijven.

DE TOELICHTING VINDT U OP DE VOLGENDE PAGINA

Enquête Samenspel Kerken en SchuldHulpMaatje 2018 | 5

Ja omdat,
Er wordt constructief praktisch, organisatorisch en financieel meegewerkt.
Bestuursleden en vrijwilligers komen uit alle kerken die betrokken zijn.
Betrokkenheid is tamelijk groot, maar samenwerken gaat niet vanzelf en moet nog wel uitgebreid worden.
Contacten moeten onderhouden worden. Soms verloopt de besluitvorming om wel of niet toe te treden tot
SchuldHulpMaatje uitermate traag.
Er is een mooie beweging gaande van bewustwording op het thema armoede, en vanuit ons ook 		
brede aandacht voor thema’s als werk en participatie. Doorverwijzen door diakenen kan beter.

Nee omdat,
Enkele grote kerkgemeenschappen doen niet mee. Bij andere kerken is de betrokkenheid gering. 		
Ook in de kerken die het gestart zijn verwatert de betrokkenheid, veelal door wisseling van ambtsdragers.
Het werk is minder bekend bij de individuele kerkleden.
Op dit moment ontvangen wij maar van enkele kerken een financiële bijdrage. Meer betrokkenheid, gebed
en ondersteuning zou welkom zijn.
Het is moeilijk om contact te krijgen met sommige kerken. Ze reageren niet op brieven.
Onze christelijke identiteit staat onder druk, leidt onder het feit dat er zo weinig betrokkenheid 		
vanuit de kerken is.
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Hoeveel kerken zijn nog niet betrokken bij uw lokale werk als SchuldHulpMaatje?

De helft van de locaties kon geen goed antwoord geven op deze vraag. In bij de andere locaties lopen de
genoemde aantallen uiteen van drie tot meer dan twintig kerken. Er liggen dus kansen om meer (onder
andere reformatorische) kerken te betrekken of het contact te intensiveren.

5|

Op welke manier zouden kerken nog meer betrokken kunnen zijn bij uw lokale werk?

SchuldHulpMaatje-locaties zouden graag meer publiciteit in en door de kerken krijgen. Daarnaast is
blijvende financiële en bestuurlijke ondersteuning en hulp bij de werving van vrijwilligers belangrijk. Een
aantal locaties wil graag nauwer met kerken samenwerken op het gebied van bewustwording, signalering
en preventie van schulden en zou graag meer doorverwijzingen vanuit de kerken zien.

In het kerkblad zou standaard, of op geregelde

Door nog duidelijker bij de kerken kenbaar te

basis, een tekst moeten komen voor hulp bij

maken wat SchuldHulpMaatje doet en dat het werk

schulden. | Katwijk

zeer nodig is. | Geldermalsen

SchuldHulpMaatje is deels technisch (schuldhulp),
maar aandacht voor het feit dat het vanuit de
kerken gedaan wordt blijft belangrijk! | Ede
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Welke acties zou u kunnen of willen ondernemen om de lokale samenwerking met
de kerken te versterken?

Meer dan de helft van locaties ziet mogelijkheden om zelf actiever de band met de kerken aan te halen. Er
worden tal van voorbeelden genoemd, zoals overleg organiseren, jaarverslagen toesturen en presentaties
geven. Enkele locaties denkt meer aan samenwerking op de werkvloer, het actiever inzetten van maatjes in
hun eigen kerkelijke kring of samen meer activiteiten gaan organiseren.

We gaan dit jaar aansluiten bij de week van de

We starten met 4-6x per jaar korte persberichten

armoede en zullen de kerken vragen om hier

voor de kerkelijke media aan te leveren. | Nijkerk

aandacht aan te geven. | Heerde

Benefietmaaltijden, goede doelenkerkdiensten
en regelmatig Maatjes en coördinatoren laten
vertellen over hun werk. | Rheden en Rozendaal
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Aan welke producten of diensten vanuit het Landelijk ServicePunt heeft u behoefte om de
samenspel met uw lokale kerken te versterken?

Er blijkt vooral behoefte aan goed promotiemateriaal, waarmee locaties kunnen presenteren wat het werk
van SchuldHulpMaatje inhoudt en hoe groot de problematiek landelijk en lokaal is.

8|

Voor welk probleem zou u graag ideeën aangereikt krijgen m.b.t. het versterken van de
samenwerking met uw lokale kerken?

Het versterken van de samenwerking zelf blijkt voor veel locaties het grootste vraagstuk. Zij krijgen graag
ideeën hoe dat gerealiseerd kan worden. Verder is er vooral (presentatie)materiaal nodig. Enkele locaties
willen door de samenwerking met de kerken de eigen identiteit versterken.

Een tip waar je op let als je op bezoek gaat bij

Hoe krijg je diaconieën echt warm voor

mensen bij levensgebeurtenissen in het kader van

de schuldhulpverlening binnen en buiten

preventie hulpverlening. | Katwijk

de kerk? | Twenterand

Een artikel voor de kerkbladen wat je naar eigen inzicht
kunt aanpassen. En een artikel voor de plaatselijke
media wat je ook zelf kunt aanpassen. | Purmerend
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ALLEEN GA JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER!
Alle 45 inzenders, hartelijk bedankt voor uw constructieve inbreng!

