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Samenspel
Kerken & SchuldHulpMaatje

Deze informa�e en nog veel meer is te vinden op www.samenhartvoormensen.nl

Gevolgen: 
• Leven onder de armoedegrens
• Stress
• Minder goed func�oneren
• Gezondheidsproblemen
• Rela�eproblemen
• Sociaal isolement
• Risico op zelfmoord
 

Wie lopen risico? 
• Mensen met een langdurig laag inkomen
• Migranten
• Alleenstaanden zonder werk
• Flexwerkers
• Middeninkomens 
• Jonge startende gezinnen 

Tip: kijk hoe groot de schuldenproblema�ek in de wijk 
is met de SchuldHulpMaatje postcodecheck op 
www.eerstehulpbijschulden.nl

Oorzaken en gevolgen van schulden 1

• Nederland hee� 7,8 mln. huishoudens

• 2,4 mln. huishoudens met leningen of schulden (Nibud 2018) 
• 86.200 aanmeldingen schuldhulpverlening  (NVVK 2018)
• Gemiddelde schuld (buiten hypotheek) € 43.300, 14 schuldeisers  (NVVK 2018) 
• 1 Huishoudens met schuld kost samenleving gem. € 100.000  (Nibud)
• 62% bedrijven hee� personeel met schulden. Kosten gem. € 13.000  (Nibud 2017)

Meer cijfers vind je op signaalkaart 2. Scan de QR code.

Wanneer zijn schulden een probleem?
• Risicovol: zware schuldenlast die bij een 

rela�ef kleine tegenvaller problema�sch 
wordt

• Problema�sch: schuldenlast die onmogelijk 
binnen 36 maanden afgelost kan worden
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Hoe doorbreek je als kerk het taboe op 
geldzorgen of schulden? 
• Benut de Campagne Materialen op 

www.samenhartvoormensen.nl/doemee 
  - Maak Licht voor mensen door het 

gebed te bidden of de kaart 
persoonlijk uit te delen

  - Speel het Open Kaart Spel 
  - Zing met elkaar het Groeilied
• Preek, bid, spreek en schrijf er (meer) over 

Hoe maak je het bespreekbaar? 
• Doorbreek het taboe
• Win vertrouwen
• Luister met aandacht
• Oordeel niet
• Durf vragen te stellen

Wat kun je als kerk in eigen kring doen? 
• Praten over geld 
• Ruim 2000 teksten in de Bijbel gaan over geld en bezit
• Schrijf erover in je kerkelijke media
• Benut de ToolBox www.samenhartvoormensen.nl

 ◦ Inspira�e: preekschetsen, gedichten, gebeden, 

gesprekskaartjes

 ◦ Informa�e: kennis over oorzaken en gevolgen van 

schulden

 ◦ Ideeën: Bijbelstudies, brochures en signaalkaartjes 
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Wat kunnen mensen zelf 
doen aan hun situatie? 

• Zet een stap en vraag om hulp
• Ontdek op www.uitdeschulden.nu 

wat je zelf kunt doen aan je 
schulden

• Vraag �jdig om hulp
• Krijg overzicht over je schulden
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Wat kun je als kerk betekenen?  
• Eerste hulp is rust creëren
• Creëer overzicht
• Kijk op de website van de burgerlijke gemeente voor 

professionele schuldhulpverlening
• Moedig aan om vol te houden
• Ken je grenzen
• Help financieel (meer) zelfredzaam worden en (nieuwe) 

schulden te voorkomen

Do’s en don’ts: 
• Ga uit van de mogelijkheden van de ander
• Help overzicht te creëren
• Schakel SchuldHulpMaatje in
• Verwijs door naar de gemeente bij grote 

problemen
• Handel niet als inkomensbeheerder of 

bewindvoerder
• Handel niet uit naam van de hulpvrager
• Neem geen documenten mee naar huis
• Geef geen geld

Wanneer verwijs je door? 
• Als het niet lukt een sluitende begro�ng te maken
• Als het niet lukt betalingsregelingen te treffen
• Als schulden blijven toenemen   

Oorzaken:
Het kan iedereen overkomen. Vaak als gevolg van:
• Complexe regelgeving
• Ingrijpende levensgebeurtenissen
• Te weinig buffers voor onverwachte tegen-

vallers
• Laaggele�erdheid
• ezondheidsproblemen

Samen      voor mensen
met geldzorgen
Signaalposter

Bespreekbaar maken

Hoe kun je geldzorgen signaleren?   
• Ander gedrag of gewoontes
• Afsluiten van omgeving
• Ingrijpende levensgebeurtenissen
• Dichte gordijnen dicht, lege koelkast en 

vervuiling
• Veel ziekmeldingen

Type schulden:
• Overlevingsschulden
• Overbestedingsschulden
• Aanpassingsschulden
• Schulden door bureaucra�e
• Schulden door compensa�e
• Schulden door gedrag

Bij wie hebben mensen schulden?
Gemiddelde schuld (buiten hypotheek) is € 43.300 
bij 14 schuldeisers, waaronder:
• Woningcoöpera�es
• Energiebedrijven 
• Belas�ngdienst
• Zorgverzekeraars
• Banken
• Telecombedrijven 
• Familieleden of vrienden
 

Check als je meer wilt weten:
• Over een crisissitua�e
• Hoe leef je financieel gezond
• Hoe leef je financieel gezond als jongere 
• Hoe risicovol is je schuldensitua�e
• Hoe kan je weerbaar zijn tegen schulden

Kijk op Signaalkaart 1 met links naar testjes

Samen
Samen vinden we meer en eerder mensen in armoede en 

met (poten�ële) schulden en bereiken en 
ondersteunen ze naar een leven vrij van geldzorgen

Samen zijn we er voor elkaar
Samen delen we onze talenten
Samen zijn we op zoek naar het Goede leven
Samen geloven we dat God iedereen een hoopvolle 

toekomst wil geven. Zo hee� Hij ons leven bedoeld

Wat te doen bij crisis?  
• Creëer z.s.m. overzicht, zie checklijsten op 

www.eerstehulpbijschulden.nl 
• Bij betalingsachterstanden voor de huur/hypotheek, 

gas, water, licht of premie zorgverzekering is direct 
handelen door hulpvrager geboden

*De signaalkaarten zijn ook 
te vinden op: 
samenhartvoormensen.nl 
Zoek onder tab materialen  
naar Signaalkaarten.

Hoe win je vertrouwen?
• Wees oprecht geïnteresseerd
• Luister met aandacht
• Oordeel niet over iemands 

handelen 
• Laat je eigen kwetsbaarheid 

zien
• Durf vragen te stellen

Herkennen van geldzorgen

Scan de QR code en vind meer info op Signaalkaart 1*

Scan de QR code en vind meer info op Signaalkaart 2*

Scan de QR code en vind meer info op Signaalkaart 3*

Scan de QR code en vind meer info op Signaalkaart 4*



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

Samenspel Kerken & SchuldHulpMaatje

Samenspel
Kerken & SchuldHulpMaatje

Samenspel
Kerken & SchuldHulpMaatje

Samen      voor mensen
met geldzorgen
SignaalposterSignaalposter
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 Hoe kunnen (nieuwe) schulden voorkomen worden? 
• Werk aan preven�e door het taboe op schulden te doorbreken
• Ga aan de slag met de Tool Box op www.samenhartvoormensen.nl 

met materialen voor inspira�e, informa�e en prak�sche ideeën
• Doe mee met de bewustwordingscampagne 

www.samenhartvoormensen.nl/doemee en breng het gesprek 
over schulden in kerken en netwerken op gang

Waarom zijn kerken belangrijk voor mensen in armoede en 
schulden?
• Kerken zijn ac�ef op het brede terrein van armoede, zorg en 

welzijn 
• Veel welzijnsorganisa�es en maatschappelijke ini�a�even vinden 

hun oorsprong in kerken 
• Kerken handelen mensgericht en komen in ac�e wanneer 

mensen in nood niet voldoende hulp ontvangen 
• Kerken handelen vanuit het credo `helpen waar geen ander 

helpt` en zijn ook gericht op het doen van gerech�gheid  
• Kerken kaarten urgente zorgpunten en misstanden aan bij 

overheden 

Wat kan SchuldHulpMaatje betekenen voor mensen met schulden? 
In Nederland hee� 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Schuld-
HulpMaatje zet zich vanuit naastenliefde in om mensen met financiële prob-
lemen zo vroeg mogelijk te bereiken en te helpen. Begeleiding in 
gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal.
Jaarlijks krijgen zo’n �enduizend mensen persoonlijke hulp via zo’n tweedui-
zend gecer�ficeerde schuldhulpmaatjes(vrijwilligers). Via de websites worden 
nog eens �enduizenden mensen geholpen.
De aanpak van SchuldHulpMaatje is een aanvulling op de professionele 
schuldhulpverlening.
SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op ini�a�ef van de landelijke kerken 
andere hulpverlenende instan�es. Diverse fondsen maken het werk mogelijk.

Hoe kunnen Kerken & SchuldHulpMaatje samen eerder, 
meer mensen vinden en beter ondersteunen? 
• SchuldHulpMaatje en Kerken hebben Samen Hart voor 

Mensen met geldzorgen 
• Gunnen mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst 

zoals God het leven bedoeld hee� 
• Ze vullen elkaar aan in de goede zorg voor mensen  
• Als kerken en SchuldHulpMaatje samenwerken biedt dit een 

belangrijke meerwaarde voor: 
 ◦ Hulpvragers
  Omdat samenwerking de krachten bundelt meer mensen 

in schulden eerder te signaleren, werk te maken van 
preven�e en betere ondersteuning

  ◦ Lokale samenleving
  Omdat je samen kunt optrekken rich�ng gemeente en een 

betrouwbaar en duurzaam netwerk biedt in de zorg voor 
mensen met schulden

   ◦ Kerken
  Omdat ze samen met o.a. SchuldHulpMaatje de werken 

van barmhar�gheid een eigen�jdse invulling geven
  ◦ SchuldHulpMaatje
  Omdat ze blijvend behoe�e hee� aan bestuurders en 

vrijwilligers vanuit kerken om het werk uit te voeren, 
financieel draagvlak en inspira�e 

Hoe kunnen (nieuwe) schulden voorkomen worden? 
• Kerken kunnen een belangrijke rol spelen op terrein van 

preven�e door het taboe op schulden te doorbreken
• Voorkomen is immers beter dan genezen
• Benut de Tool Box  www.samenhartvoormensen.nl met 

inspira�e, informa�e en ideeën om aan de slag te gaan
• Doe mee met de bewustwordingscampagne 

www.samenhartvoormensen.nl/doemee om het om het 
gesprek over schulden in kerken en netwerken op gang te 
brengen

Missie en visie
Onze missie is gericht op mensen met geldzorgen én om met elkaar te leven in vrijheid zoals God het bedoeld 
hee� zodat niemand tekort komt.

Kerken en SchuldHulpMaatje hebben elkaar daarin nodig om samen meer en eerder hulpvragers te vinden, te 
bereiken en te ondersteunen naar een leven zonder geldzorgen.  

Onze visie is dat iemand die hart voor jou hee�, je nieuwe hoop en perspec�ef gee�.

In kerken, bij SchuldHulpMaatje en onder iedereen die vanuit naastenliefde zich wil inze�en zijn veel mensen 
die er willen zijn voor anderen in nood.

Het is tegelijk een appèl aan iedereen om een goede rentmeester te zijn, niet vast te zi�en aan je geld en je 
�jd, kennis, talent en geloof te delen met anderen.

samenhartvoormensen.nl

Meer informatie op www.schuldhulpmaatje.nl

Wil je ook aan de slag met SchuldHulpMaatje in je woonplaats, neem contact op: info@schuldhulpmaatje.nl of 071-2000100 

Scan de QR code en vind meer info op Signaalkaart 5*


