
De kracht van samen!

Als u meer wilt weten over dit project kunt u contact opnemen met:

Martin Suithoff, E: martin@voorelkaarzwolle.nl

Henk Woertink, E: henk@voorelkaarzwolle.nl

mailto:martin@voorelkaarzwolle.nl
mailto:henk@voorelkaarzwolle.nl


Voorstel ronde

Wie ben je?

Wat kom je hier (op)halen?  

Wat kom je hier brengen?



Stichting Voor Elkaar Zwolle
Helpt vanuit de verbondenheid tussen de inwoners van Zwolle

SchuldHulpMaatje JobHulpMaatje ParticipatieMaatje

Opgeleide vrijwilligers!! Ondersteunend aan professional!!



SchuldHulpMaatje
Bij SchuldHulpMaatje worden opgeleide vrijwilligers

gekoppeld aan Zwollenaren met schulden. Samen gaan ze  

aan de slag om de financiën weer op orde te krijgen.



ParticipatieMaatje
Bij ParticipatieMaatje helpen opgeleide vrijwilligers

nieuwe Nederlanders op weg in de Zwolse samenleving.

Ze lopen langere tijd samen op, om ze meer zelfredzaam  

te maken en aansluiting te laten vinden in de stad.



JobHulpMaatje
Bij JobHulpMaatje onderzoeken werkzoekenden welke baan

aansluit bij hun kwaliteiten, talenten en werkervaring. Ook

ontdekken ze hoe zichzelf kunnen presenteren bij een  

sollicitatie. Dat kan in groepsverband (JobGroups) of door  

één-op-éénbegeleiding.



- • V OOR

ELKAAR zwoLLE preventieve / curatieve aanpak

life event

Werk

Werkloosheid

-----------
Hoop

Wanhoop



Procesverloop | Schulden

Hoe zorg ikdat  
mijn   

studieschuld  
laag blijft?

Waar kan ik  
terecht als ik een  

betaalregeling  

af wil sluiten?

Een familielid heeft  
schulden. Hoe ga ik  

daar mee om?Moneyfit .nl

Geldfit .nl

Eerste Hulp Bij  
Schulden .nl

Uit De Schulden .nu



Wat is nodig om samen te  
kunnen werken?

1. Randvoorwaarden

2. Do´s en Don´ts

3. Lokale vertaling Zwolle



Ketensamenwerking

Randvoorwaarden



Ketensamenwerking

Do´s and Don´ts



Lokale vertaling Zwolle

1. Aansluiten wijkteam aanpak / decentralisatie

2. Sluitende ketenaanpak

3. Vrijwilligers versus professional

4. Gezamenlijk registratie

5. Vroeg signalering en Preventie



Vrijwilligers versus professionals



Sluitende ketenaanpak

Sociale wijkteams Schuldhulpverlening

Professionals Professionals

• Brede benaderingop  
levensterreinen

• Regievoering gebodenhulp  
en doorverwijzing bij  
financiële problemen en/of  
schulden

Op Orde

De Kern - raadslieden

Wijz

Humanitas

SchuldHulpMaatje

Sociale kaart Overheid

• Herfinancieringvan  
schulden

• Sanering van schulden
• Budgetbeheer

Professionals &  
Opgeleide vrijwilligers



Vrijwilligers versus professional



Gezamenlijke registratie



Vroegsignalering en preventie


