
 

Schuldhulpmaatje (blog 05) 
 
Er zijn heel veel mensen die in stilte ontzettend 
waardevol zijn voor de mensen om hen heen. De 
schuldhulpmaatjes zijn zulke mensen. Ze helpen 
mensen die om wat voor reden dan ook schulden 
hebben opgebouwd. Ze brengen samen met de 
mensen de financiële situatie in beeld, ze bellen met schuldeisers, proberen 
betalingsregelingen te treffen en zorgen ervoor dat mensen gaandeweg weer controle 
krijgen over hun inkomsten en uitgaven. Het zijn mensen met hart voor een ander en ze 
zijn vaak heel erg trouw, jarenlang, tot het moment dat iemand weer zelfstandig verder kan.  
  

Het valt me op hoe gemakkelijk het is een schuld op te 
bouwen. In de afgelopen maanden heb ik regelmatig 
verhalen gehoord van mensen die het overkwam. Jan 
bijvoorbeeld werkte via het uitzendbureau en werd ziek. Zijn 
loon werd doorbetaald door het UWV. Toen hij weer 
opknapte, ging hij weer gedeeltelijk werken. Hij gaf het door 
aan het UWV, maar zij bleven hem het volle bedrag 
uitbetalen. Hij belde met het UWV om aan te geven dat het 

niet klopte, maar kreeg als antwoord dat hij zich nergens zorgen over hoefde te maken. Hij 
ging weer volledig aan het werk. De uitkering van de UWV stopte en hij maakte zich 
nergens zorgen over. Tot anderhalf jaar later een brief kwam van het UWV. Hij had zijn uren 
niet goed doorgegeven, kreeg een boete vanwege het teveel ontvangen van overheids-
gelden en moest het teveel betaalde met rente terugbetalen. Zo´n 2500 Euro was de 
rekening en daar had hij niet op gerekend. Kwaad was hij. Wat had hij meer kunnen doen? 
Met zijn klachten liep hij tegen een muur. Nu probeert hij stap voor stap weer schoon schip 
te maken met de hulp van een schuldhulpmaatje.  
  
Een alleenstaande moeder met vijf kinderen heeft ook veel steun gehad aan haar maatje. 
Door het oefenen met het bijhouden van een kasboek kreeg ze inzicht in haar inkomsten 
en uitgaven. Alleen al daardoor kon ze ervoor zorgen dat ze niet meer rood kwam te staan 
en ging ze heel bewust met haar geld om. Haar oudste zoon van 21 woont samen. 
Regelmatig, vooral in de zomer, werkt hij bij het opbouwen van evenemententerreinen. Als 
er geen werk is, vraagt hij een uitkering aan. Helaas duurt dat vaak een maand of langer 
voordat die uitkering overgemaakt wordt. In de tussentijd gaan alle vaste lasten gewoon 
door. Toen hij de huur niet kon betalen hierdoor, vroeg hij zijn moeder om hulp. Zij kon 
geen ´nee´ zeggen tegen haar kind en hielp hem met de huur. Het zorgde ervoor dat haar 
andere kinderen een maand lang leefden op brood en patat, want er was geen geld meer 
voor een gezonde maaltijd.  
  
Via het sociale wijkteam, via de website of via de pastores komen mensen in contact met 
een schuldhulpmaatje. Als u hulp nodig heeft of als u vrijwilliger wilt worden dan kunt u 
terecht bij mij, bij het sociaal wijkteam of bij  www.schuldhulpmaatjeleeuwarden.nl   
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