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Samenspel Kerken & SchuldHulpMaatje

Samen      voor mensen
met geldzorgen Signaalkaart

Samenspel
Kerken & SchuldHulpMaatje

Waarom zijn kerken belangrijk voor mensen in armoede en 
schulden?
Kerken zijn al eeuwenlang in Nederland actief op het brede terrein van 
armoede, zorg en welzijn.
Veel welzijnsorganisaties en maatschappelijke initiatieven vinden hun 
oorsprong in kerken.
Kerken handelen mensgericht en komen in actie wanneer mensen in nood 
niet voldoende hulp ontvangen van de overheid of er alleen voor staan 
vanuit het credo ‘helpen waar geen ander helpt”. Daarnaast zijn ze ook 
gericht op het doen van gerechtigheid en kaarten ze urgente zorgpunten en 
misstanden aan bij overheden. Het diaconale werk is één van de aspecten 
van Kerk-zijn. 
Kerken zijn christelijke geloofsgemeenschappen die vanuit hun missie gericht 
zijn op dienst aan God, elkaar en hun naaste/ wereld. 

Wat kan SchuldHulpMaatje betekenen 
voor mensen met schulden?
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te 
maken met schulden. Uit schaamte zoeken 
veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje 
zet zich vanuit naastenliefde in om mensen 
met financiële problemen zo vroeg mogelijk 
te bereiken en zonder verwijten te helpen. 
Begeleiding in gedragsverandering en 
financiële zelfredzaamheid staat daarbij 
centraal. 
Het doel is om de toenemende 
schuldenproblematiek terug te dringen. 
Jaarlijks krijgen zo’n tienduizend mensen 
persoonlijke hulp via zo’n tweeduizend 
gecertificeerde schuldhulpmaatjes 
(vrijwilligers) in vele plaatsen en regio’s in 
Nederland. Via de websites worden nog 
eens tienduizenden mensen geholpen. 
De aanpak van SchuldHulpMaatje is een 
welkome aanvulling op de professionele 
schuldhulpverlening. 

SchuldHulpMaatje is 
opgericht in 2010 op 
initiatief van de landelijke 
kerken en werkt zowel 
lokaal als landelijk effectief 
samen met kerken, 
overheid, maatschappelijke 
organisaties en andere 
hulpverlenende instanties. 
Diverse fondsen maken het 
werk mogelijk. 
Kijk op  schuldhulpmaatje.nl 
of SchuldHulpMaatje actief is 
in uw woonplaats.

Meer informatie over de resultaten en impact 
van SchuldHulpMaatje , zie o.a. het recente 
Jaarbericht op:
https://schuldhulpmaatje.nl/publicaties/

Visie en missie van SchuldHulpMaatje:
https://schuldhulpmaatje.nl/missie-en-visie/ 

Aanpak van SchuldHulpMaatje: 
https://schuldhulpmaatje.nl/onze-aanpak/

Vind op www.samenhartvoormensen.
nl welke landelijke organisaties van ker-
ken, christelijke netwerken en organisaties 
samenwerken met SchuldHulpMaatje en wat 
ze te bieden hebben aan ondersteuning om 
lokaal mensen met geldzorgen bij te staan:  
Aanbod kerken en organisaties

Lees meer over hetgeen kerken en SchuldHulpMaatje 
verbindt en onderscheidt op: www.samenhartvoormensen.nl 
onder de tab “materialen” het document 
Samenspel Kerken Schuldhulpmaatje hoe doe je dat.pdf

https://samenhartvoormensen.nl/wp-content/uploads/2019/01/Samenspel-Kerken-SchuldHulpMaatje-Hoe-doe-je-dat.pdf
https://schuldhulpmaatje.nl/locaties/
https://schuldhulpmaatje.nl/publicaties/
https://schuldhulpmaatje.nl/missie-en-visie/
https://schuldhulpmaatje.nl/onze-aanpak/
http://www.samenhartvoormensen.nl
http://www.samenhartvoormensen.nl
http://www.samenhartvoormensen.nl


Hoe kunnen Kerken & SchuldHulpMaatje samen eerder, meer 
mensen vinden en beter ondersteunen?
SchuldHulpMaatje en Kerken hebben samen hart voor mensen en gunnen 
mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst. Ze vullen elkaar aan in de 
goede zorg voor mensen. 

Als kerken en SchuldHulpMaatje samenwerken biedt dit een belangrijke 
meerwaarde voor:

• Hulpvragers: 
 omdat door samenwerking meer mensen eerder (preventief) en nog 

beter geholpen kunnen worden doordat er samen meer deskundigheid, 
kennis, tijd en (nazorg) netwerk beschikbaar is.

• Lokale samenleving:
 omdat je samen kunt optrekken richting gemeente en andere organisaties 

zoals een voedselbank. Samen bied je een betrouwbaar en duurzaam 
netwerk in de zorg voor mensen met schulden, die maatschappelijk van 
waarde is. 

• Kerken: 
 omdat ze samen met o.a. SchuldHulpMaatje de werken van 

barmhartigheid een eigentijdse invulling geven. In kerken kunnen 
de weerbarstige en hoopvolle praktijkverhalen een plek krijgen en 
voorbeden gedaan worden voor hulpvragers en vrijwilligers.

• SchuldHulpMaatje: 
 omdat ze blijvend behoefte heeft aan bestuurders en vrijwilligers van-

uit kerken om het werk uit te voeren, omdat kerken mede zorgen voor 
financieel draagvlak en inspiratie om het werk vol te houden. Ook bieden 
kerken een waardevol nazorgnetwerk.

Hoe kunnen (nieuwe) schulden voorkomen worden?
Kerken kunnen een belangrijke rol spelen op het terrein van preventie 
door het taboe op schulden te doorbreken in hun gemeenschappen en 
buurten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Zodat mensen niet in een 
schuldenfuik terecht komen met allerlei negatieve gevolgen voor henzelf en 
hun omstanders. 
De ToolBox www.samenhartvoormensen.nl biedt diverse materialen op 
terrein van inspiratie, informatie en ideeën voor zowel kerken als locaties 
van SchuldHulpMaatje om samen aan de slag te gaan. Tevens biedt een 
bewustwordingscampagne www.samenhartvoormensen.nl/doemee allerlei 
materialen om het gesprek over schulden in kerken en netwerken op gang te 
brengen.

Kijk hier ter inspiratie het filmpje 
dat bij de start van SchuldHulp-
Maatje is gemaakt en zie hoe 
Jan uit Lelystad nieuwe moed en 
hoop brengt in het leven van een 
jonge hulpvrager:
https://youtu.be/NX2BJD5XE98

Lees meer over de gezamenlijke missie en 
visie van Kerken en SchuldHulpMaatje: 
https://samenhartvoormensen.nl/over/

CONTACT

samenhartvoormensen.nl

info@samenhartvoormensen.nl

071-2000 100

Samen Hart voor Mensen is een inititatief van SchuldHulpMaatje samen met de kerken 
in Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door:

https://youtu.be/NX2BJD5XE98
https://samenhartvoormensen.nl/over/ 
https://samenhartvoormensen.nl/wp-content/uploads/2019/01/Meerwaarde-Samenspel-Kerken-SchuldHulpMaatje-v2.pdf
https://samenhartvoormensen.nl/wp-content/uploads/2019/01/Meerwaarde-Samenspel-Kerken-SchuldHulpMaatje-v2.pdf
https://www.legerdesheils.nl
https://cgk.nl
https://www.gkv.nl
https://www.kansfonds.nl
https://www.kerkinactie.nl/
http://www.rkdiaconie.nl/
http://www.welstand.nl/home
https://www.missienederland.nl/
https://ngk.nl
http://www.perki-nl.org
https://schuldhulpmaatje.nl
https://www.stichtingrotterdam.nl
http://vpe.nl
http://www.vincentiusvereniging.nl
https://diaconaalsteunpunt.nl/
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