
Welkom bij

“Van Thuisadministratie naar 
SchuldenVrijMaatje”



Wie zijn wij

Wie ben ik

Wie zijn jullie



Casus

Deze 
foto

http://bobnerd.blogspot.com.br/2011/05/minha-homenagem-para-todas-as-maes.html


Familie Simpson

• Alle papieren in diverse laadjes

• Geen idee hoeveel ze maandelijks
tekort komen

• Brieven van schuldeisers blijven dicht

• Weten niet hoe te beginnen….



Klassieke Thuisadministratie

• Ondersteuning aan huis

• Volgens vast Plan van Aanpak:
• Intake – match – ordenen / overzicht – om 

leren gaan met de geordende administratie

• Maatwerk binnen de grenzen

Via een aanmelding



Formulierenhulp Dichtbij

Mensen ondersteunen bij het invullen van……

• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
• Bijzondere bijstand
• Meedoenregeling
• Toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag)
• DigiD helpen aanvragen
• Uitkering P-wet (start)
• Incidentele TA vraag

Soms nog wel eens een andere vraag…………..

Vrij binnenlopen



Formulierenhulp Dichtbij  (spreekuren)

Locatie Adres Dag Tijd

De Spijkerbeemden Don Sartostraat 4 maandag 13:00 - 14:00

De Ypelaer Corellisstraat 10 woensdag 10:00 - 12:00

MFA 't Zuiderkwartier Wassenaerlaan 38 donderdag 10:00 - 11:00

MFA de Poorten Hasseltstraat 194 donderdag 18:30 - 19:30

MFA 't Kruispunt Sabelhof 12 vrijdag 10:00 - 11:00



Thuisadministratie Dichtbij (pilot)

• Ondersteuning op locatie
Ypelaer, elke donderdag van 13:00 – 15:00 uur

• Open inloop, niet aanmelden

• Volgens vast Plan van Aanpak:
ordenen - overzicht – op orde houden

• Maatwerk binnen de grenzen

Vrij binnenlopen



Fix up your Life

• Voor jongeren van 18 – 27 jaar

• Die te maken hebben met schulden

• Werken aan de eigen toekomst

• Bijdrage Thuisadministratie

• Aanmelden via jongerenwerk
www.r-newt.nl

Via een aanmelding

http://www.r-newt.nl/


Plan van aanpak tijdens een traject:

Ordenen

Alle papieren op orde.

gemiddeld 3 dagdelen

Overzicht/Inzicht

Vanuit de geordende 
administratie een financieel 
overzicht maken en 
berekenuwrecht.nl (check)

gemiddeld 1 dagdeel

Coaching / nazorg

Na de ordening en eventueel produceren 
van het financieel overzicht bekijken we of 
en hoe we de nazorg inzetten.

gemiddeld 3 maanden

Fase 1 Fase 1 Fase 2



Wat doen wel, wat doen we niet:

Wel

Een administratieve ordening aanbrengen
van alle aanwezige THUISadministratie

De deelnemer om leren gaan met zijn 
geordende administratie of een persoon
uit zijn netwerk 

Formulieren mee helpen invullen of hiervoor
doorverwijzen naar de Formulierenhulp 
dichtbij

Niet

Bedrijfsadministraties, PGB administraties
Belastingaangifte (I B  /  P V V)

Ongemotiveerde mensen ondersteunen
of mensen die de taal onvoldoende 
machtig zijn (netwerk) of structureel.

Taken uithanden nemen of als vertegen-
woordiger optreden

U goed informeren en waar nodig signalen 
delen

Een volledig dossier delen of op uw stoel
gaan zitten



Familie Simpson

• Alle papieren in diverse laadjes

• Geen idee hoeveel ze maandelijks
tekort komen

• Brieven van schuldeisers blijven dicht

• Weten niet hoe te beginnen….



Thuisadministratie

Familie Simpson: schuldenproblematiek

Toegang

Schuldhulpverlening

SchuldenVrijMaatje



Ik kan het niet alleen!



Wie leert me rustig te blijven?



Wie heeft er tijd om te luisteren?



Wie helpt me niet weg te lopen van 
mijn problemen?



Wie leert het me zelf te doen?





Voor wie?
• Deelnemer moet een maatje willen

• De deelnemer wil steun in het zich aanpassen aan de situatie 
van leven om schulden op te lossen

• De hulpvrager moet voldoende Nederlands spreken

• Is leerbaar:

– Geen ernstige verstandelijke beperking

– Geen actuele verslavingsproblematiek

– Geen actuele psychiatische problematiek

• Na een jaar zelfstandig verder

• Niet meer dan twee hulpverleners actief in het gezin



Wat verwachten we van de 
hulpverlener?

• Er wordt gewerkt aan een overzicht van de schulden

• Er wordt gewerkt aan een schuldentraject voor de 
nabije toekomst

• Ziet het maatje als steun voor de deelnemer en niet 
als hulpje voor zichzelf

• Is bereid het maatje te ondersteunen indien nodig



Route SchuldenVrijMaatje

• Hulpverlener zoekt (aan de hand van het profiel) mensen die een maatje 
willen

• Hulpverlener vult intakeformulier in en stuurt het naar de coördinator 
(mail)

• Coördinator heeft intakegesprek met hulpvrager (thuis)
• Coördinator zoekt passend maatje
• Kennismakingsgesprek tussen maatje, coördinator en deelnemer (thuis)
• Deelnemer en maatje zeggen “ja” tegen koppeling voor in principe een 

jaar
• Traject start
• Coördinator informeert regelmatig bij zowel maatje als hulpvrager hoe het 

gaat
• Na jaar afscheid en evaluatie  tussen deelnemer, coördinator en maatje



Kwaliteitbewaking maatje

• Intake

• Cursus van 3 dagen met toets en evaluatie

• Jaarlijks 3x intervisie

• Jaarlijks 3x bijscholing

• Steeds mogelijkheid tot feedback coördinator

• VOG overlegd



Stichting De Vonk

013-46 47 600

www.stichtingdevonk.nl

m.wittenbols@stichtingdevonk.nl

Voor een SchuldenVrijMaatje

http://www.stichtingdevonk.nl/


Informatie en aanmelden:

WWW.THUISADMINISTRATIE.INFO

Telefonisch via het AdviesPunt

013 – 549 86 46

Voor Thuisadministratie

http://www.thuisadministratie.info/


Zijn er nog vragen?



Hartelijk dank
voor uw aandacht en 

aanwezigheid


