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Geachte volksvertegenwoordigers, fijn dat ik de gelegenheid krijg om uw
vergadering even toe te spreken. Ik ben Ruud Houweling, voorzitter van de
stichting “ Voor Elkaar Dalfsen”.
U heeft vanavond op uw agenda staan het Beleidsplan Schuldhulpverlening 20212025.
Als lid van de Participatieraad heb ik daarvan kennis genomen, maar het bestuur van
de Stichting “Voor Elkaar Dalfsen” heeft dit document niet ontvangen, waaruit blijkt,
dat we nog niet zo bekend zijn. Onze coördinator heeft op eigen initiatief het stuk bij
de gemeente opgevraagd en gekregen. Hij heeft het samen met Humanitas
besproken met de betrokken beleidsmedewerker van de gemeente Dalfsen.
Er staat veel in het Beleidsplan, waar ik hier nu niet op kan ingaan, maar wel wil ik u
iets vertellen, dat er sterk mee te maken heeft.
In 2020 is op initiatief van de 13 kerken in Dalfsen een lokale afdeling van
SchuldHulpMaatje opgericht. Er is een bestuur en er zijn maatjes, die onder leiding
van een coördinator hulpvragers begeleiden om hen weer financieel zelfredzaam te
maken. Onze vrijwilligers zijn professioneel opgeleid door mensen van de landelijke
vereniging Schuldhulpmaatje. Door hen zijn ze ook gecertificeerd. De certificaten zijn
digitaal in januari door wethouder Jan Uitslag uitgereikt.
In Dalfsen is al heel lang samenwerking tussen de gemeente en Humanitas, o.a.
over schuldhulpverlening. Zij doen goed werk door hulpvragers met raad en daad ter
zijde te staan. Daarom hebben we vanaf onze start contact gezocht met Antoinet
Kootstra van Humanitas en is er inmiddels goed overleg.
Waarom zijn we dan toch van start gegaan? Omdat er een grote behoefte is aan
meer handen en hoofden om te helpen, want er is – ook hier – veel verborgen leed
betreffende financiële schulden. Onderzoeken wijzen uit dat maar 15 tot 20% in
beeld komen van de mensen die dit soort problemen hebben. De rest blijft
vooralsnog verborgen en ziet hun problemen alleen maar toenemen. Rekeningen,
aanmaningen het stapelt alleen maar op, schaamte voor wat men – misschien door
eigen schuld- heeft aangericht. Die groep willen we bereiken en al voordat het de
spuigaten uitloopt. Samen met de gemeente en met Humanitas.
We zijn een stichting met christelijke roots, maar we zijn er voor alle inwoners van
Dalfsen. Zonder enig onderscheid.
De kerken leveren een substantiële bijdrage van 6000 euro per jaar voor de eerste
drie jaar voor de Stichting “VoorElkaarDalfsen”. Ook hebben we een startsubsidie
gekregen van het Oranjefonds en het Kansfonds.
We zijn op zoek naar sponsors uit het bedrijfsleven en we hopen/verwachten ook wel
dat u, als gemeente financieel bijspringt.
Onze uitgaven zitten vooral in lidmaatschap van de landelijke vereniging SHM, die de
maatjes professioneel opleidt en de kennis actueel houdt door cursussen. Deze
vereniging (met 10.000 vrijwilligers) heeft landelijke erkenning en waardering voor de
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aanpak van deze doelgroep. Dat blijkt uit de toekenning van de landelijke
Prominentenprijs 2020
We hebben in Dalfsen ook te maken met een groep, die nooit financieel zelfstandig
zullen worden. In het beleidsplan genoemd: de groep langdurige thuisbegeleiding bij
de groep moeilijk leerbaren (blz. 10 aandachtspunt 8).Te weten:
- Sommige statushouders
- Laaggeletterden
- Ouderen (niet digitaal vaardigen en begin dementerenden), die nog
zelfstandig wonen
- Verstandelijk gehandicapten
Het bestuur van VED gaat zoeken naar een goede manier van begeleiden van deze
groep.
Ik heb ook nog een powerpoint van mijn verhaal, die ik u graag doe toekomen via de
griffie.
Dit was wat ik u wilde vertellen en ik bedank u voor uw aandacht en wens u veel
wijsheid toe in uw belangrijke werk voor de gemeente Dalfsen.

