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Beste Maatjes, 

 

De laatste nieuwsbrief van dit jaar. 

Het was een bijzonder jaar! Het hoogste aantal aanmeldingen van cliënten in ons bijna 10-

jarig bestaan! 

 

Gelukkig dat er weer behoorlijk wat nieuwe Maatjes zijn bijgekomen het afgelopen jaar. 

Ieder jaar stoppen zo’n 20 tot 25% van de Maatjes om allerlei redenen. Gelukkig melden 

zich nog steeds voldoende nieuwe Maatjes aan. 

 

De nieuwe cursus start 14 januari 2023. Nieuwe aanmeldingen zijn van harte welkom! 
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De najaarsbijeenkomst afgelopen november was een groot succes. Meer dan 50 

Maatjes zagen hoe onze Wethouder Bouke Velzen de nieuwe Maatjes van hun 

diploma en van bloemen voorzag (foto). Ook kregen 13 jubilarissen (5 jaar Maatje 

en/of coördinator) een oorkonde en een speld. Daarnaast was er voldoende tijd om 

bij te praten onder het genot van een drankje en hapje. Kortom het was gezellig!  

 
 

 

Hogere toeslagen en hogere inkomensgrenzen. 

Vanaf 1 januari 2023 worden de voorwaarden waar onze cliënten aan moeten voldoen, 

behoorlijk verruimd. De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan per 1 

januari 2023 extra omhoog. Daarnaast komen in 2023 meer mensen in aanmerking voor 

een toeslag. Dit komt door een forse verhoging van de inkomensgrens van € 31.998 naar € 

38.520 voor mensen zonder toeslagpartner en van € 40.994 naar € 48.224 Met een 

toeslagpartner. 

 

De inkomensgrenzen zijn zodanig fors verhoogd, dat meer mensen in aanmerking komen 

voor toeslagen. Ga met je cliënten na of er voor hen iets verandert en help hen met 

(opnieuw) aanvragen van toeslagen! Bestaande toeslagen worden automatisch aangepast. 

Kijk op de belastingsite voor meer informatie!  

 

Energiekosten 

In 2023 geldt er een prijsplafond op energie voor alle huishoudens. Tot een verbruik van 

1.200 m3 gas en 2.900 kilowattuur elektriciteit betalen zij niet meer dan een vastgestelde 

prijs. De regeling kent wat haken en ogen en het is daarom belangrijk om op 1 januari de 

meterstanden te noteren.  
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Er komt in 2023 ook weer een energietoeslag. Het is nog niet helemaal helder hoe 

Zoetermeer dit gaat invullen. Houd de site van de gemeente Zoetermeer in de gaten! Een 

handige tool is https://www.berekenuwrechtplus.nl  

 

 

  

 
 

 

 

Donaties 

In de vorige Nieuwsbrief meldden we dat een donatie hebben 

ontvangen van de Pelgrimshoeve, waardoor we cliënten die 

spullen nodig hebben voor in huis, kunnen laten winkelen. Deze 

mogelijkheid bestaat nog steeds. Vraag aan je coördinator hoe dat 

moet. 

 

Van het Personeel van het Ministerie van Binnenlandse zaken hebben wij nu ook een 

ruime donatie ontvangen. Van het budget “bewust belonen” wordt ieder jaar een bedrag 

geschonken aan een goed doel. Dit jaar zijn wij dat goede doel. Het geld is uitsluitend 

bestemd voor spullen voor onze cliënten, waar de gebruikelijke kanalen als bijzondere 

bijstand, stichting Leergeld rn dergelijke niet in voorzien. We hebben bijvoorbeeld met 

Ecoware afspraken gemaakt over fietsen, laptops en  PC’s. Maar er zijn ook andere opties 

mogelijk. Overleg met je coördinator als je ziet dat een gezin iets nodig heeft. 

 

 
 

 
 

 

Mooi initiatief! 

Tessa, de dochter van Esther van Baarle, wilde wat 

kinderen van gezinnen, die het niet zo breed hebben, 

een kerstcadeautje geven. Ze had er nog een paar over 

en vroeg of jullie nog iemand wisten. We dachten dat dat 

niet zo’n vaart zou lopen, omdat er de afgelopen jaren 

de afgelopen jaren nauwelijks belangstelling voor was. 

Dat was een forse misrekening! Van alle kanten 

stroomden jullie aanvragen binnen. Bijna 40 kinderen 

van Maatjes kunnen worden blij gemaakt. Een geweldig 

initiatief! Dank Tessa en Esther!  
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Hoe kijken we terug op 2022? 

 Twee succesvolle bijeenkomsten, (meer dan 50 Maatjes!) waarbij Maatjes hun 

certificaat kregen en andere Maatjes hun oorkonde vanwege hun jubileum. 

 We hebben kennis gemaakt met de nieuwe wethouder Velzen (portefeuille 

armoedebestrijding); een bevlogen mens en ambassadeur van 

schuldhulpverlening. 

 Er zijn eind dit jaar, inclusief coördinatoren, ruim 80 vrijwilligers en we hebben bijna 

200 aanmeldingen van cliënten gekregen. Een heel druk jaar dus. 

 

 
 

 

 

Tot slot 

 In 2023 bestaat SchuldHulpMaatje Zoetermeer 10 jaar! En dat laten we niet 

onopgemerkt voorbijgaan. 

 Gebruik bij het zoeken naar informatie over regels, financiën, aanvragen en 

informatie over armoedebestrijding altijd eerst onze Wiki pagina www. 

SchuldhulpHulp.nl. 

 Zorg dat de dossiers aan het eind van het jaar zijn bijgewerkt. Ook het aantal uren 

die je aan een cliënt hebt besteed goed invullen. Gaat via sinc.social. Het oude 

systeem is nog wel in te zien, maar niet meer om in te werken. 

 De animo voor de landelijke ZZP cursus is groot. Een nieuwe cursus wordt 

gegeven op 27 januari in Utrecht. Geef je op via je coördinator. Reiskosten worden 

vergoed. 

 Als je onverhoopt verhinderd bent om aan een cursus, waarvoor je je hebt 

opgegeven, deel te nemen, meld je dan tijdig af. Een no-show zonder afmelding 

komt helaas ook voor.  

 Bestuur en coördinatoren danken jullie, mede namens al onze cliënten, hartelijk 

voor je inzet het afgelopen jaar. Zonder jullie enthousiasme en motivatie hadden 

we niet zoveel mensen kunnen helpen. 
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Hele goede en gezellige Kerstdagen met jullie familie en vrienden 

en een gezond en voorspoedig 2023. 

 

Coördinatoren SchulpHulpMaatje Zoetermeer 
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Je kunt ons bereiken via info@shmzoetermeer.nl of website www.shmzoetermeer.nl  

 

Stuur ons een e-mail als je geen e-mail berichten meer wil ontvangen. 

   

  

  

 
 

 


