
Het verlies van een partner, langdurige ziekte  of 
werkloosheid zijn   vaak de oorzaak van financiële 
problemen. 
De meeste mensen proberen   dit meestal eerst zelf 
op te   lossen en praten er  niet met anderen over. 
Vaak echter worden de problemen te groot   en 
verliest men het overzicht .

De inzet van een SchuldHulpMaatje werkt en het 
maatje blijft steunen zolang dat nodig is.

Ben jij ons nieuwe maatje ?
Steeds  meer    mensen        worstelen    met 

hun financiën. Komen  er    zelf       niet 
meer uit en krijgen schulden.

Zij hebben  iemand  nodig    die met  hen 
meedenkt, praktische hulp   geeft  en 

aanmoedigt. 
 Ben j i j        dat betrokken maatje?

Meld  je  
aan!

Waarom?

Maatje Vijfheerenlanden 

administratie@maatjevijfheerenlanden.nl 

www.maatjevijfheerenlanden.nl

06-28193674

op werkdagen van 09:00 tot 12:00

Samen lukt 't....

"Het is fijn als je 
iemand kunt 

helpen met iets 
waar je zelf goed in 

bent."



Maatje Vijfheerenlanden

Een beproefde, effectieve en betrouwbare 
aanpak.

Elk maatje is deskundig getraind en houdt 
deze kennis op peil met een permanent 
educatieprogramma.

Elk maatje beschikt over een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG).

De hulp van  Maatje Vijfheerenlanden is 
kosteloos.

Bel voor meer informatie op werkdagen 
tussen 09.00 en 12.00 uur: 06 281 936 74

SchuldHulpMaatje: iets voor jou?
Je bent de vertrouwenspersoon van iemand in een 
kwetsbare positie.

Je voelt je betrokken bij de gemeenschap waar je 
zelf deel van uitmaakt.

Je bent bereid structureel tijd beschikbaar te maken.

Je wilt de driedaagse maatjestraining volgen en   de 
jaarlijkse bijscholing met e-learning.

Dan zou jij ons nieuwe maatje kunnen zijn! Meld je 
aan voor een kennismakingsgesprek.

Na het volgen van de online pre-learning volgt een 
kennismakingsgesprek. 

- Maatjes helpen o.a. bij het: maken van:
- Een overzicht van de vaste inkomsten en uitgaven
- Een passend budgetteringsplan
- Een overzicht van de eventuele schulden
- Een aflossingsplan
- Afspraken met schuldeisers
- Benutten van kwijtscheldingsmogelijkheden
- Aanvragen van minimaregelingen
- Aanvragen van toeslagen
- Doen van belastingaangiften
Belangrijk is dat een maatje persoonlijke aandacht 
schenkt en kan motiveren vol  te houden, als het 

moeilijk is.

Samen lukt 't. . .

Bij Maatje Vijfheerenlanden sta je er niet 

alleen voor. 

Je maakt deel uit van een maatjesteam   waarbij 
coördinatoren zorgen voor  continue  
begeleiding.

Er worden regelmatig Maatjesbijeenkomsten 
met  voor het werk    interessante inleiders 
gehouden.
Er zijn     intervisiemogelijkheden waarbij in kleine 
groepjes ervaringen tijdens het werk worden 
uitgewisseld.

Ben je meer thuis in bijvoorbeeld een rol als 
fondsenwerver, PR-medewerker, ICT-er of 
bestuurder? Dan ben je ook van harte welkom.




