
Nieuwsbrief SchuldHulpMaatje Juni 2022 
 
Werving nieuwe Maatjes. 
In het Streekblad van 25 m ei 2022 hebben we een paginagrote werving voor nieuwe Maatjes 
geplaatststart. Het goede Goed nieuws is, dat er al wateen al aantal reacties is binnenkomen op de 
oproep. Maar er kunnen altijd meer Maatjes bij. Ken jij in je netwerk mensen die het ook wel zien 
zitten?  om eEen medemens helpen die dat even nodig heeft? Vraag aan hen of ze zin hebben in die 
uitdaging. Op de zaterdagen 3 en 17 september en 1 oktober is er weer een Maatjestraining.  
 
Energietoeslag. 
Zoetermeer geeft huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimum inkomen een 
energietoeslag van € 820. Iedereen die een uitkering Participatiewet heeft, heeft deze toeslag 
inmiddels ontvangen, maar er zijn ook andere hulpvragers die (deels) er recht op hebben. 
Bijvoorbeeld een inwonend kind met een uitkering. Ga met je hulpvrager na, of hij of zij er wellicht 
ook recht op heeft. De voorwaarden zijn te lezen op de website van de gemeente onder 
energietoeslag.  
 
Hulp van Maatjes gevraagd. 
We komen binnen SHMZ handen te kort om alle zaken in goede banen te leiden. We zoeken Maatjes 
die graag andere Maatjes willen helpen met bijv het instellen van het shm-mailadres of andere IT 
zaken. We hebben hulp nodig bij de communicatie richting hulpvragers via social media of bij het 
organiseren van een workshops/bijeenkomsten. We zijn een echte vrijwilligersorganisatie die het 
moet hebben van de hulp van onze eigen vrijwilligers. Heb je tijd om af en toe even bij te springen? 
Het hoeft niet structureel te zijn, incidenteel mag ook! Geef bij je coördinator aan waar jij ons bij wilt 
helpen! 
 
Stichting kinderhulp. 
Er zijn veel voorzieningen, maar soms vallen hulpvragenn buiten de kaders van alle ondersteunende 
instanties. Wil jij voor jouw hulpvrager (of voor een kind van jouw hulpvrager) een keer iets extra’s 
aanvragen? Denk aan  Stichting Leergeld, en met een dagje Efteling, een fiets, leesboek of cadeau 
voor de Sint. SHMZ kan hiervoor aanvragen indienen bij de Stichting Kinderhulp. Voor meer 
informatie kun je terecht bij je Bespreek dit met je coördinator. kinderhulp.nl 
 
SHMZoetermeer mailadressenkort. 
Iedereen die bij als Maatje bij SHMZ komt, krijgt een mailadres van ons. Het is verplicht om dit 
mailadres te gebruiken naar derden. Zo weten andere organisaties dat ze echt met iemand van 
SchuldHulpMaatje te maken hebben. Het gebruik van dit mailadres getuigt ook van professionaliteit 
en vertrouwen.Het is belangrijk dat je je SHM mailadres gebruik t voor al je SHM activiteiten. Vooral 
om privacy redenen, maar ook professionaliteit. Ook aAlle interne berichten, zoals deze nieuwsbrief, 
worden naar je SHM mail gestuurd. Mis ze niet! Lukt het je niet om je mailaccount te activeren of 
ervaar je andere problemen hiermee, neem dan contact op Herman van Vuren of je eigen 
coördinator. 
 
Coördinator gezocht  
We zijn op zoek naar nieuwe coördinatoren. Deze kan komen uit de groep Maatjes (dat zou het 
allermooiste zijn), of mogelijk ken jij iemand die die rol graag zou willen oppakken. Via je eigen 
coördinator kan je het profiel van een coördinator opvragen.  
 
Online leren 
In HVS je eigen werkomgeving van SHMZ vind je op de startpagina de button Naar Online 
Leeromgeving. Daar staat hett is een aanbod van e-Learnings en webinars met interessante 
informatie. Heb je een uurtje? Doe een e-Learning.  

https://www.zoetermeer.nl/energietoeslag
kinderhulp.nl


 
Extra uren maatjes. 
Niet alle uren van maatjes kunnen in het HVS worden geregistreerd. Bijvoorbeeld deelname van 
maatjes aan commissies, werkgroepen, organiseren studiedagen, online leren, intervisie en borrels. 
Toch willen we die uren graag registrerenweten, want het is belangrijk inzicht aan o.a. de Gemeente 
te geven hoeveel vrijwilligersuren er door SHMZ gemaakt worden. Wij zoeken nog naar een goede 
manier om dat te registreren. Geef voorlopig na afloop van een kwartaal dat soort uren (minimaal 4 
uur) door aan je coördinator. Tips om dit met minimale admin te registreren zijn welkom. 


