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Doelstelling van SHM Zutphen

Het voorkomen, en oplossen van financiële 
schuldproblematiek van particulieren, 
geïnspireerd door Bijbelse motivatie.



Waarom SHM Zutphen

• Alleen al dit jaar zijn er in Zutphen meer dan 300 mensen met 
financiële problemen. Dit is o.a. een gevolg van een stijgende aantal 
eenouder gezinnen en alleenstaanden met financiële problemen.

• Naast de meer bekende groepen zoals mensen met een uitkering en 
of meerdere problemen (verslaving, psychische problemen) worden 
komen ook ZZP’ers, baanverlies, echtscheiding en mensen die nog 
werk hebben maar desondanks niet rond kunnen komen in de 
financiële problemen.

• Het aantal in Nederland van mensen met financiële problemen wordt 
op dit moment geschat op 5 miljoen!



Wat is een maatje

• Een maatje is een vrijwilliger die zich herkend in de kernwaarden van 
SHM Zutphen.

• Een maatje beschikt over voldoende empathie om hulpvrager op 
professionele wijze te begeleiden, ondersteunen en waar nodig te 
sturen.

• Een maatje is mens – en doelgericht



De Kernwaarden van SHM Zutphen
 
1. SHM Zutphen handelt vanuit Bijbels gemotiveerde naastenliefde. 
 
2. SHM Zutphen helpt niet, maar werkt samen (wederkerigheid).  

 
3. Bij SHM Zutphen gaat het om present zijn.  

 
4. Een maatje bij SHM Zutphen luistert vooral. 

 
5. Een maatje bij SHM Zutphen is echt en verbonden.  

 
6. Een maatje bij SHM Zutphen is geen adviseur, maar een coach.  

 
7. Een maatje bij SHM Zutphen is doelgericht.  

 
8. Een maatje bij SHM Zutphen is deskundig (certificaat) en professioneel. 
 



De Stichting

• Er hebben zich 5 kerken aan de Stichting SHM Zutphen verbonden
• Daaruit zijn de huidige 3 bestuursleden voorgedragen
• Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden die 

SHM Zutphen uitvoert.
• Het bestuur heeft een coördinator aangesteld die verantwoordelijk is 

voor de coördinatie en begeleiding van alle vrijwilligers(maatjes) die 
hulpvrager begeleiden en ondersteunen. 



Wat doet SHM Zutphen niet

• SHM Zutphen geeft geen financiële ondersteuning in de vorm van een 
geldelijke bijdrage.

• SHM Zutphen gaat niet op de stoel van de professionele 
schuldhulpverlening zitten

• SHM Zutphen neemt niet de verantwoordelijkheid van de hulpvrager 
over.



Wat kunt u doen!

• U kunt zich aanmelden als Maatje 
• Een maatje financieel adopteren
• SHM Zutphen in uw omgeving bekend maken
• SHM Zutphen financieel ondersteunen waardoor het mogelijk blijft 

nieuwe maatjes op de leiden.
• Mensen waarvan u vermoed of weet dat ze financiële problemen 

hebben (ver)wijzen naar/op de ondersteuning die SHM Zutphen kan 
bieden

• Indien u zich wilt aanmelden als maatje of op een andere wijze bij 
SHM Zutphen betrokken wilt raken dat kunt u dat melden bij de 
diaconie en of caritas instelling.


