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Evaluatie SchuldHulpMaatjeproject Noordwijk 2021 
 

 

Naam (organisatie): Stichting Hulp In Noordwijk 

Adres: Schelpenhoek 13 

Postcode/Plaats: 2201 VR Noordwijk 

Contactpersoon: L.J.G. Salman 

Telefoon/mobiel: 06-30621587 

E-mail: lsalman@kpnplanet.nl 

 

 

1. Het plan voor 2021 

 

A. Doel:    Oplossen financiële en administratieve problemen 

B. Doelgroep:   Mensen die deze problemen ondervinden 

C. Beoogde resultaten: Mensen weer zelfredzaam maken 

D. Activiteiten:  SchuldHulpMaatjes ondersteunen hulpvragers 

E. Hoogte begroting:  € 15.000,00 

 

 

2. Verloop van het project 

 

In de loop van 2021 is 1 maatje gestopt in Noordwijk vanwege een verhuizing naar 

Leiden. In 2021 hebben 2 nieuwe maatjes de cursus met goed gevolg doorlopen, 

waardoor de organisatie eind 2021 over 16 maatjes beschikte.  

In 2021 hebben deze maatjes 27 hulpvragen met succes kunnen afronden, aan het eind 

van 2021 liepen er nog 14 hulpvragen. Vooraf is niet te voorspellen hoeveel hulpvragen 

ons bereiken. 

 

De definitieve kosten hebben € 15.409,51 bedragen. Dat is meer dan begroot, maar dat 

konden we opvangen door een hogere bijdrage van de Kerken en door enkele extra 

giften. Dankzij deze extra’s was er een dekking voor een niet toegekende bijdrage.  

Het totaal van de kosten werd gedomineerd door de uitgaven voor publiciteit. Dat was 

ook gepland omdat we de bekendheid van SchuldHulpMaatje wilden vergroten. 

 

Het succes van 2021 is voornamelijk zichtbaar in het aantal afgeronde hulp-

verleningstrajecten. Dat vertoont, met 27 hulpvragen, een stijgende lijn. Bovendien 

werden in 2021 18 hulpvragen (2020 8 x) in de loop van het jaar afgerond. En dat met 

een vrijwel gelijkblijvend aantal maatjes. 

 

 

3. Resultaten en conclusie 

 

Het doel voor 2021 is bereikt. Maar we willen nog meer mensen bereiken. Daarom lag 

het accent in 2021 op het verkrijgen van een grotere bekendheid van onze organisatie. 

De aandacht voor de bekendheid blijft. We gaan daar in ook meer samenwerken met de 

andere projecten in de Bollenstreek. Verder zoeken we ook contact met 

woningcorporaties, banken en zorgverzekeraars.  


