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Nieuwsbrief nr. 6
Onze maatjes komen bij de hulpvragers thuis. Daar doen ze het werk. Dat is het
belangrijkste. Maar op de achtergrond gebeurt meer. Zo waren er op 9 oktober
twee bijeenkomsten. Een maatjesavond in de Ontmoetingskerk in Katwijk en
een landelijk overleg in Nijkerk.

Maatjesavond
Op de maatjesavond werden de aanwezigen geïnformeerd over het landelijk
service punt, de samenwerking met de gemeente, cursussen en dergelijke.
De meeste aandacht ging naar een discussie over een kwaliteitsimpuls. Vragen
als ‘Wat doen we goed en wat kan beter?’ ‘Hoe proactief moet je zijn om tot
resultaat te komen?’ ‘Moeten we een strenger voordeurbeleid hanteren’ en een
praktijkvoorbeeld van maatje Jan van Maanen waren tools om ervaringen mee
uit te wisselen. Een groepje o.l.v. Alex Ramakers gaat met deze vragen en de
opmerkingen die gemaakt zijn aan de slag om te kijken hoe we (nog) beter
kunnen werken.
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We vertelden het al eerder: aan het ‘project’ SchuldHulpMaatje (SHM) komt
(31 december 2014) een einde. Het project was bedoeld als opstart voor een
kwalitatief hoogstaande landelijke organisatie. Daar is men uitstekend in
geslaagd. De VNG, het ministerie, vakorganisaties e.a. kennen SHM en
waarderen het werk zeer.
Na intensieve voorbereidingen was er in Nijkerk de eerste ledenvergadering van
de ‘Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland’. In de inleiding werd Katwijk
genoemd omdat wij in ons jaarverslag een analyse geven van de hulp die wij
bieden. Dat zou landelijk gevolg moeten hebben zodat men meer inzicht krijgt in
bijvoorbeeld slaagpercentages.
Staatssecretaris Jetta Klijnsma sprak via een filmpje de leden toe en stak ze
een hart onder de riem. Ze waardeert ons werk, feliciteerde ons met de
oprichting van de vereniging en zegde een extra subsidie toe. Dat laatste kwam
als een verrassing. De, waarschijnlijke, drie ton zal gebruikt worden om de
gemeenten die willen opstarten met SHM te ondersteunen.
Na de staatssecretaris kwam Clara Sies aan het woord. Zij is de oprichtster van
de voedselbank. In een volgende nieuwsbrief hopen we op haar verhaal terug te
komen. Zij waarschuwde de vereniging voor een te veel aan organisatie:
“Centraal wat moet, decentraal wat kan”. En natuurlijk feliciteerde ook zij ons.
Als minder mensen schulden hebben zullen ze ook minder snel aankloppen bij
de voedselbanken.
Het landelijke SHM-bestuur verwacht per 1 januari 63 leden (lees: gemeenten
die meedoen) te hebben, waarbij 1350 (aanvankelijke ging men uit van 1250)
maatjes als vrijwilliger werkzaam zijn.
Na toelichting, discussie en kleine tekstveranderingen werden het jaarplan, de
begroting en contributie, het huishoudelijk reglement, het handvest SHM en het
bestuursreglement met algemene stemmen aangenomen.
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