
SchuldHulpMaatje Leiden e.o. 
 
De SchuldHulpMaatjes van Leiden e.o. 
ondersteunen mensen met financiële problemen. 
Ze helpen bij het in kaart brengen van inkomsten, 
uitgaven, schulden, het contact met schuldeisers 
of schuldhulpverlening, het opstellen van een 
plan hoe eruit te komen en de persoon hierbij te motiveren. Zo’n luisterend oor en 
iemand die met je meedenkt en je bij de hand neemt is voor velen een uitkomst. Ook 
hebben we sinds kort SeniorPlusMaatjes die in getraind zijn om in crisissituaties te 
kunnen optreden.   
 
Heb je zelf moeite met je financiën, of gaat je dit juist goed af en zou je Maatje willen 
worden? Kijk op www.VoorElkaarLeiden.nl of bel Johan de Gier, Coördinator 
SchuldHulpMaatje Leiden e.o. ( 06 – 51 12 47 43 of mail naar 
schuldhulpmaatje@voorelkaarleiden.nl)  
 
 
Voor ‘meer informatie’ 
 
Help, hoe moet ik rondkomen? 
 
Ontslag, verlies van een dierbare, een te dure hypotheek of gewoon niet goed met 
geld om kunnen gaan. Het zijn stuk voor stuk redenen waardoor mensen flink in de 
financiële problemen kunnen komen. Wanneer de schulden zo hoog oplopen dat 
men er niet meer uitkomt, breekt een moeilijke tijd aan. Ook met hulp van 
professionele instanties lukt het een groot deel van de mensen niet om er zelf uit te 
komen. Vragen als ‘waar begin ik’ en ‘hoe moet ik dit aanpakken’ raken op de 
achtergrond door een gevoel van verlamming.  
 
Wanneer mensen financiële problemen boven het hoofd (dreigen te) groeien is een 
luisterend oor en iemand die je bij de hand neemt en met je meedenkt over je 
bestedingspatroon vaak een uitkomst. Dit is het idee achter het vrijwilligersproject 
SchuldHulpMaatje: een samenwerkingsverband van landelijke en lokale kerken, dat 
het motto ‘omzien naar de naaste’ hoog in het vaandel heeft. Wij komen bij de 
mensen thuis en hanteren een menselijke aanpak, vaak als aanvulling op wat 
professionele instanties voorschrijven.  
 
Persoonlijke aandacht 
SchuldHulpMaatje helpt mensen die diep in de schulden zitten, maar mensen 
kunnen ook al eerder aankloppen. Eigenlijk helpen we het liefst preventief. Maatjes 
kunnen veel meer doen wanneer de schulden nog niet zo hoog zijn opgelopen dat 
een huis moet worden ontruimd of iemand onder curatele van een bewindvoerder 
wordt gesteld. Maar vaak schamen mensen zich. Ze denken: ik los het zelf wel op. 



Heel begrijpelijk, maar niet verstandig. Want in een vroeg stadium zijn problemen 
makkelijker op te lossen. Er zijn cliënten die bij een eerste ontmoeting een zeer 
gelaten indruk maken of angst in de ogen hebben, maar na een paar weken zorg zie 
je hen weer opveren. Prachtig!  
 
SchuldHulpMaatje Leiden e.o. 
Wij zijn na een driekwart jaar voorbereiding in februari 2012 gestart met 19 
gecertificeerde Maatjes. Nu zijn er 110 Maatjes - waaronder zes coördinatoren - die 
ruim 220 mensen helpen. Grote waardering is er voor deze Maatjes, die niet alleen 
‘ervoor gaan’, maar ook een gedegen deskundigheid laten zien.  Een deskundigheid 
die noodzakelijk is om onze cliënten, mensen in financiële nood, te kunnen helpen. 
We proberen niet alleen de kwaliteit van ons werk hoog te houden door regelmatige 
scholing en hercertificering, maar ook door borging van een stevige structuur met 
een dragende interkerkelijke stichting ‘Voor Elkaar Leiden’ en een overeenkomst met 
de burgerlijke gemeenten en kerken.  Ons werkgebied is Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest en Voorschoten. We werken maximaal drie jaar met een cliënt. 
We hebben maatjes voor de doelgroepen  

- SchuldHulpMaatjes voor de reguliere hulpvragen,  
- voor de jongeren SchuldHulpMaatje Jong (18 t/m 27 jaar)  
- voor hulp in voor crisissituaties SchuldHulpMaatjes (SeniorPlusMaatjes).  

 
Samenwerking met andere organisaties 
In complexe situaties werken we vaak samen met andere organisaties als de sociale 
wijkteams, de GGD of GGZ, Stadsbank of Plangroep (beide voor de reguliere 
schuldhulpverlening), soms verenigd in een zorgteam rondom de cliënt.    
 
Johan de Gier, Coördinator SchuldHulpMaatje Leiden e.o.  
(SchuldHulpMaatje@VoorElkaarLeiden.nl , 06 - 51 12 47 43) 
 
 
 

 


