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In het jaarverslag over 2020 van menige organisatie of stichting zullen de impact en de gevolgen van 

de coronacrisis een plek hebben gekregen.  

Dat geldt ook voor ’t Swanenburghshofje. Het aantal aanmeldingen is hierdoor dit jaar lager dan 

voorgaande jaren, zowel voor de psychosociale hulpverlening als voor SchuldHulpMaatje en 

daarnaast hebben fysieke ontmoetingen veelal plaats gemaakt voor digitale.  

Ook de viering van het feit dat dit jaar de stichting 40 jaar bestaat kon door de coronacrisis geen 

doorgang vinden. We hopen dat de omstandigheden in 2021 het wel mogelijk maken dit jubileum te 

vieren. 

Verheugend is het daarom dat ondanks de beperkingen door de coronacrisis het werk doorgang 

heeft gevonden en alle hulpvragen die binnenkwamen zijn opgepakt en we de aanvragers, zij het op 

aangepaste wijze, hebben kunnen begeleiden.  Reden om hier expliciet de waardering van het 

bestuur te verwoorden voor de inzet van medewerkers en vrijwilligers voor kwetsbaren in de 

samenleving. 

Positief is eveneens hier te kunnen vermelden dat de stichting dit jaar is gegroeid in aantal 

activiteiten en vrijwilligers. Naast de bekende kerntaken is een begin gemaakt met JobHulpMaatje, 

hulpverlening aan mensen voor wie het moeilijk is om op eigen initiatief op zoek te gaan naar 

passend werk. Per 1 maart 2020 is Ellen van Wilpen benoemd als coördinator en inmiddels zijn de 

individuele begeleidingen en de eerste JobGroup gestart. 

Ook in het bestuur hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan: in januari is Regina Kievit benoemd 

als bestuurslid personeel, in augustus is Dick Mak benoemd tot secretaris en Bert Teeuwen is in 

september benoemd met als portefeuille JobHulpMaatje.  

De samenwerking met partners die actief zijn in het sociale domein, zoals o.a. de gemeente Gouda 

en professionele hulpverleners, is op positieve wijze gecontinueerd. De stichting heeft hieraan een 

relevante bijdrage geleverd.   

Nieuw is ook onze huisstijl: er is een nieuw, eigentijds logo ontwikkeld met verschillende kleuren als 

aanduiding voor de verschillende takken van ons werk. Naast de huisstijl is ook de website 

vernieuwd. 

Ons werk is mogelijk dankzij financiële ondersteuning door derden. Deze steun heeft de realisaties 

van 2020 mogelijk gemaakt en geeft reden, de financiën in hun geheel overziende, het jaar 2021 met 

vertrouwen tegemoet te zien. 

 

Namens het bestuur 

Eunice M.D. Hage – van Eijk, voorzitter 

 

 

Voorwoord 
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1.1 INLEIDING 

Sinds 1980 biedt Stichting Christelijke Hulpverlening (verder te noemen SCH) ’t Swanenburghshofje 

laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp aan mensen in Gouda en omstreken met als 

doel hen weer (zo) zelfstandig (mogelijk) te laten functioneren in de maatschappij. We zijn een 

interkerkelijke vrijwilligersorganisatie, en een bekend en betrouwbaar punt voor hulpvragers, 

kerken, gemeenten en hulpverleners. In onze manier van werken zoeken we steeds naar een 

optimale vorm waarin het aanbod van onze organisatie aansluit bij en een toegevoegde waarde heeft 

op de professionele maatschappelijke dienstverlening in Gouda en omstreken. 

 

Ons aanbod bestaat concreet uit  

• psychosociale begeleiding,  

• huisvesting met psychosociale begeleiding (zorg/huurconstructie) 

• begeleiding bij schuldproblematiek (onder de naam SchuldHulpMaatje).  

• Begeleiding bij het vinden van een baan of dagbesteding (onder de naam JobHulpMaatje) 

 

De SCH is een vrijwilligersorganisatie, waarbij de persoonlijke begeleiding door deskundige 

vrijwilligers de kern van de activiteiten vormt. Deze is transparant en conform de privacywetgeving 

georganiseerd. In de begeleiding staat de hulpvraag van de cliënt centraal en wordt waar nodig 

samengewerkt met of doorverwezen naar de professionele organisaties in het maatschappelijk veld. 

Indien dit van toepassing is, wordt hier gewerkt volgens de richtlijn van ‘1Gezin, 1Plan, 1Regisseur’, 

waarbij de betrokken professionele organisatie de procesregisseur is. 

 

Het doel van onze organisatie is niet om activiteiten voor onszelf te organiseren, maar om die andere, 

vaak kwetsbare, mens een stukje te begeleiden in het vinden van werk, het oplossen van schulden of 

het bieden van een veilige plek met begeleiding.  

1. De SCH in 2020 
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1.2 HET SWANENBURGSHOFJE IN CORONATIJD 

Onze organisatie heeft net als iedereen vanaf begin maart te maken gehad met de gevolgen van de 

coronacrisis. We zijn dankbaar dat er zowel onder de vrijwilligers als bij de bewoners en andere 

hulpvragers geen mensen zijn overleden aan Covid-19. Verschillenden van hen zijn echter wel ziek 

geweest, of hebben mensen in hun directe omgeving verloren.  

 

Naast die directe impact hadden de coronamaatregelen natuurlijk grote gevolgen voor de 

bedrijfsvoering binnen de SCH. Zowel de intervisie als de scholing van de vrijwilligers heeft deels via 

video-meeting plaatsgevonden. De spreekuren zijn zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd en de 

begeleidingen zijn beperkt tot dat wat echt noodzakelijk is. 

 

Een ander effect is dat het aantal aanmeldingen bij ons in 2020 aanzienlijk lager lag dan in voorgaande 

jaren. Dit geldt zowel voor de psychosociale hulpverlening als voor SchuldHulpMaatje. Deels lijkt dit 

het gevolg van het feit hulpvragers zelf ook minder behoefte voelden om hun situatie op dit moment 

aan te pakken. De terugloop laat daarnaast ook zien dat het Swanenburghshofje veel cliënten krijgt 

via kanalen die nu zelf ook minder toegankelijk waren en/of minder cliënten zagen: huisartsen, Sociaal 

teams, gemeentelijke schuldhulpverlening, etc.  

 

In deze bijzondere situatie waren er ook verschillende vrijwilligers die aangaven nu even niet open te 

staan voor nieuwe begeleidingen. Verschillende van hen vallen zelf in de risicogroep, of hebben 

bijvoorbeeld een partner die werkzaam is in een cruciaal beroep. Doordat er minder een beroep op 

ons werd gedaan, bleef er wel evenwicht in vraag en aanbod en konden we wel alle hulpvragen die 

binnenkwamen oppakken en op aangepaste wijze begeleiden. 

 

 

1.3 BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN 

 

Participanten 

Stichting Christelijke Hulpverlening ’t Swanenburghshofje wordt gedragen door onze participanten. de 

PKN Gouda en CGK Gouda.  

 

Bestuurlijke samenstelling 

Per 31 december 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 

Eunice Hage – van Eijk   voorzitter 

Dick Mak    secretaris 

Dirk Koetsier    penningmeester 

Regina Kievit    portefeuillehouder personeelszaken 

Kees de jong    portefeuillehouder public relations en fondsenwerving 

Erik Zwart    portefeuillehouder SchuldHulpMaatje 

Bert Teeuwen    portefeuillehouder JobHulpMaatje 

 

Begin 2020 is afscheid genomen van Fred Kerkhoven als portefeuillehouder personeelszaken. Erik 

Zwart heeft naast zijn portefeuille SchuldHulpMaatje tot 1 augustus 2020 op interimbasis ook de 

functie van secretaris vervuld. Alle bestuursfuncties zijn eind 2020 ingevuld. 
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Het bestuur heeft in 2020 negen keer vergaderd. Als gevolg van de coronacrisis was dit merendeels 

digitaal. Dit gaf wel beperkingen, maar de impact was minder ingrijpend dan die voor het uitvoerende 

werk van de stichting. Daarnaast is een digitale “heidag” gehouden. 

 

Bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen 

In de bestuursvergaderingen wordt verslag gedaan van de voortgang van het werk en de financiën. 

Daarnaast worden ook bestuurlijke en beleidsmatige thema’s besproken. De belangrijkste thema’s in 

2020 waren: 

• Na de bestuurlijke voorbereidingen start JobHulpMaatje dit jaar echt: per 1 maart 2020 is een 

coördinator JobHulpMaatje aangesteld. De voorbereidingsperiode was een halfjaar, in september 

is de eerste JobGroup gestart. In de exploitatie van de stichting wordt JobHulpMaatje behandeld 

als project. Dit betekent dat de baten en lasten apart van de reguliere exploitatie worden 

behandeld. Eind 2021 wordt besloten hoe we hiermee verder gaan. 

• De coronacrisis was een terugkerend thema. De coördinatoren hebben het bestuur geïnformeerd 

over de voortgang van het werk en de beperkingen daarin. Daar waar nodig heeft het bestuur 

ingestemd met de voorgestelde werkwijze. 

• Het bestuur heeft tweemaal per jaar een overleg met de participanten. Het afgelopen jaar lag het 

accent op de statuten en een nieuw te maken huishoudelijk reglement. Daarnaast is gesproken 

over de financiële verhouding. De uitwerking van deze punten zal voor de zomer van 2021 worden 

afgerond. 

• Er is een veiligheidsbeleid ontwikkeld en goedgekeurd, en in het kader daarvan is ook een 

vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van Francina de Pater.  

• Het afgelopen jaar is gesproken over een aantal belangrijke thema’s als identiteit, 

vrijwilligersbeleid, de ambitie van de stichting (hoe groot willen we zijn, hoeveel hulpvragers 

willen we dienen?), de grenzen van onze hulpverlening en daarmee onze hulpverleners en 

coördinatoren. Naar aanleiding van de heidag zijn afspraken gemaakt over de concrete uitwerking 

hiervan. In 2021 wordt dit opgepakt. Prioriteit heeft de werkdruk van de coördinatoren. 

• In 2020 bestond de stichting 40 jaar. De viering van het jubileum is in verband met de 

coronamaatregelen uitgesteld. 

• Er is bestuurlijk overleg geweest met de landelijke verenigingen SchuldHulpMaatje en 

JobHulpMaatje. In 2021 zal aandacht worden besteed aan de contacten met zusterorganisaties in 

Gouda en Waddinxveen. 

 
 

1.4 PERSONELE ONTWIKKELINGEN  

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en resultaat van de SCH en stuurt drie 

coördinatoren aan. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen 

de stichting en sturen de mentoren en medewerkers aan. De mentoren zorgen voor ondersteuning 

van en intervisie met de medewerkers die de hulpvragers begeleiden. De medewerkers zijn daartoe 

verdeeld over vijf mentorgroepen. De mentorgroepen ‘SchuldHulpMaatje’ en ‘JobHulpMaatje’ 

worden rechtstreeks aangestuurd door de verantwoordelijke coördinatoren.  
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De dagelijkse coördinatie is in handen van:   

Ansgar Bosman-Smit  Algemeen coördinator en Coördinator SchuldHulpMaatje 0,56 FTE 

Amanda Boer   Coördinator wonen      0,33 FTE 

Ellen van Wilpen Coördinator JobHulpMaatje     0,33 FTE 

 

De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de SCH. Zij hebben 

een betaald dienstverband. Alle andere medewerkers en de bestuursleden binnen de SCH zijn 

onbezoldigd vrijwilliger.  

 

Het aantal uitvoerende vrijwilligers per 31 december 2020: 

Psychosociale begeleiding SchuldHulpMaatje JobHulpMaatje Overig 

28 26 9 4 

 

Inclusief het bestuur waren er op 31 december 2020 3 betaalde krachten en 73 vrijwilligers actief voor 

het hofje. In 2020 konden er flink wat nieuwe vrijwilligers aangenomen worden, waardoor de 

organisatie aan het einde van het jaar op volledige sterkte was voor de takken psychosociale 

begeleiding en SchuldHulpMaatje. Ook voor JobHulpMaatje vonden we reeds 9 vrijwilligers en hopen 

we in 2021 nog een aantal nieuwe vrijwilligers te verwelkomen.   

 

De SCH groeit langzaam door in aantal vrijwilligers en activiteiten. Om elkaar goed te blijven vinden en 

op de hoogte te houden, wordt er tweemaal per jaar een interne nieuwsbrief gemaakt over alle zaken 

die binnen het Swanenburghshofje spelen.  

  

bestuur

Algemeen coördinator

en coördinator 
SchuldHulpMaatje

1 mentorgroep 
SchudHulpMaatje

mentoren psychosociale 
begeleiding

3 mentorgroepen 
pschosociale begeleiding

Coördinator wonen

Coördinator 
JobHulpMaatje

1 mentorgroep 
JobHulpMaatjes

JobGroupleiders

begeleiders
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1.5 INZET ERVARINGSDESKUNDIGEN EN SOCIAL RETURN 

Bij het zoeken naar en aanstellen van vrijwilligers wordt bewust gekeken naar de mate waarin de 

vrijwilliger zelf stevig in de schoenen staat, de mate waarin de vrijwilliger in staat is zich in de ander te 

verplaatsen en diens keuzes te respecteren én de mate waarin de vrijwilliger zelf tegen een stootje 

kan. Die laatste eis is belangrijk om het werk leuk te vinden en vol te houden. Want in de begeleidingen 

worden we vaak geconfronteerd met hulpvragers die grillig gedrag kunnen vertonen, met psychische 

klachten worstelen of depressieve gedachten hebben. De vrijwilliger moet hiermee kunnen omgaan, 

de problematiek niet op eigen schouders nemen en naast de ander blijven staan, ook als er even geen 

stappen gezet worden. Ervaringsdeskundigen zijn van harte welkom, en ook zeker onder onze 

vrijwilligers te vinden. Lastiger is het om in het kader van Social Return kwetsbare mensen de kans te 

geven om via dit vrijwilligerswerk ervaring op te doen. Deze mensen zijn immers juist onze doelgroep. 

De social return van onze organisatie is dus niet zo direct vindbaar in ons vrijwilligersbeleid, maar wel 

volop in onze uitvoering.  

 

1.6 TOEGANKELIJKHEID VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 

Het Swanenburghshofje als woonomgeving heeft als eeuwenoud Rijksmonument zijn beperkingen. 

Het hofje zelf is toegankelijk voor rolstoel- en scootmobielgebruikers. Maar omdat de slaapkamer en 

sanitaire voorzieningen op de eerste etage van de huisjes zijn, is het noodzakelijk dat de bewoner in 

staat is om (meerdere malen per dag) de trap op en neer te gaan. Omdat alle huizen ongeveer een jaar 

door de hulpvrager worden bewoond, worden er geen ingrijpende wijzigingen aangebracht om een 

woning geschikt te maken voor een specifieke bewoner. Kleine aanpassingen zijn natuurlijk mogelijk, 

zodat de huisjes voor een zo groot mogelijke doelgroep geschikt zijn.  

Voor de ambulante begeleidingen kunnen wij gebruik maken van ons eigen kantoor, de woonruimte 

van de hulpvragers en indien een beperkte mobiliteit van medewerker of hulpvrager dat vraagt van 

het kantoor van de Diaconaal Consulent aan de Oosthaven. De vrijwilligers die slecht ter been zijn 

kunnen gebruik maken van de parkeervergunning van de SCH om dicht bij het Swanenburghshofje te 

parkeren. De vrijwilligers krijgen in principe geen onkostenvergoeding voor hun activiteiten, maar 

indien deze onkosten verband houden met een persoonlijke beperking is vergoeding in overleg wel 

mogelijk. Bijvoorbeeld indien het noodzakelijk is om een auto dichtbij de woning van de hulpvrager 

tegen betaling te parkeren.  

 

1.7 SOCIALE DUURZAAMHEID 

De SCH hecht aan een sociaal duurzame samenleving. Dat betekent dat wij – binnen vastgestelde 

doelstellingskaders – iedereen helpen die een beroep op ons doet en niemand uitsluiten op grond 

van geloofsovertuiging, ras, gender of nationaliteit. 

 

1.8 GEBRUIK MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING 

Ook in de begeleidingen kunnen we geconfronteerd worden met onveilige situaties in het huishouden 

van onze hulpvragers. In die situaties gebruiken wij de meldcode met de afwegingskaders om te 

beslissen welke stappen er gezet moeten worden en of er sprake is van een zodanige situatie dat inzet 

van het Sociaal Team, of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.  

Alleen in urgente situaties wordt er rechtstreeks een melding bij Veilig Thuis gedaan. Zo’n situatie 

heeft zich in 2020 niet voorgedaan. In de overige gevallen waarin wij zorgen hebben over een 
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(dreigende) onveilige situatie nemen wij contact op met het Sociaal Team of een andere reeds 

betrokken instantie. Ook deze situatie deed zich niet veel voor, want in veel gevallen is er al een 

professionele partij betrokken die sowieso de leiding heeft of neemt in dergelijke situaties. In 2020 

hebben wij voor 3 bewoners preventief extra hulp ingeschakeld om te voorkomen dat hun situatie uit 

de hand zou lopen voor henzelf of de andere bewoners. 

 

 

1.9 SAMENWERKING BINNEN HET SOCIALE DOMEIN  

Het werk van de SCH maakt deel uit van het sociale domein in Gouda en omstreken. Bij de uitvoering 

wordt nauw samengewerkt met de andere partners in het veld, zowel met de professionele organisaties 

als met de diaconale initiatieven en andere vrijwilligersorganisaties.  

Er Is regelmatig overleg, zowel op cliëntniveau als beleidsmatig met: 

• het Sociaal Team Gouda 

• de gemeente Gouda (beleidsambtenaren, uitvoerders Schuldhulpverlening, ambtenaren 

Begeleid wonen, werkcoaches, projectleider statushouders) 

• de gemeente Waddinxveen (beleidsambtenaren, uitvoerders Schuldhulpverlening) 

• de diaconale organisaties (diaconaal consulent, Inloophuis Domino, diaconale 

noodfondsen, etc.) 

• Humanitas Thuisadministratie en andere organisaties die zich bezighouden met 

schulddienstverlening 

 

Daarnaast heeft de SCH via de begeleidingstrajecten ook contact met andere organisaties 

uit de regio, zoals het Leger des Heils, Eleos, Siriz, Brijder, Exodus, Kwadraat, BOG, de 

woningbouwverenigingen Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen, 

Formulierenbrigade Waddinxveen, etc.  
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De SCH participeerde in 2020 in de volgende samenwerkingsverbanden: 

• Convenant Samenwerking Maatschappelijke Zorg Midden-Holland 2017 – 2020. Dit is een 

samenwerkingsverband van regionale gemeenten en organisaties om kwetsbare inwoners zo 

zelfstandig mogelijk te laten wonen en participeren. 

• Samenwerkingsverband ‘de Papierwinkel’ . Een laagdrempelige voorziening in wijkcentra waar 

bewoners met eenvoudige vragen rond geld en administratie terecht kunnen.  

• Het samenwerkingsverband ‘het Taalhuis’ gericht op het opsporen en aanpakken van 

taalachterstanden van zowel nieuwe als autochtone Nederlanders. 

• In 2020 heeft de SCH ook het convenant ‘De Goudse Standaard’ getekend waarin wordt 

gestreefd naar samenwerking, kwaliteitsborging en warme overdracht binnen de 

schuldenproblematiek.  

 

De coördinatoren namen periodiek deel aan de volgende gemeentelijke overlegstructuren: 

• Platform Maatjes en mentoren (Gouda) 

• Diaconale Stichtingen Overleg (Gouda) 

• Overleg Uitstroom Maatschappelijke Opvang (regionaal) 

• Overleg in het kader van de Goudse Standaard (Gouda) 

• Kerngroep Ondersteuning Voedselbank (Gouda) 

• Partneroverleg Papierwinkel aan Huis (Gouda)  

• Samenwerkingsinitiatief i.o. Infomele zorg ‘IN-Gouda’ 

• Coördinatorenoverleg van SchuldHulpMaatje (landelijk en regionaal) 

• Coördinatorenoverleg van JobHulpMaatje (landelijk en regionaal) 

 

 

1.10 NIEUWE HUISSTIJL EN WEBSITE 

 

Door de nieuwe tak JobHulpMaatje kreeg onze organisatie 

er opnieuw een naam en logo bij en werd het nodig om te 

werken aan een nieuwe, verbindende huisstijl. Er is een 

nieuw, eigentijds logo ontwikkeld, met verschillende 

uitwerkingsmogelijkheden: het logo kan zowel rond als in 

de vorm van een ‘straatnaambordje’ gebruikt worden, het 

laatste met een knipoog naar het hofje. Als er sprake is 

van activiteiten gelinkt aan SchuldHulpMaatje of 

JobHulpMaatje, wordt de kleurstelling aangepast aan die 

van de overkoepelende organisaties. 

 

Naast de huisstijl is ook de website geheel vernieuwd zodat hulpvragers en het maatschappelijk veld 

snel de juiste informatie kunnen vinden en zich kunnen oriënteren op de mogelijkheden die de SCH 

hen biedt.  
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2.1 INLEIDING 

De nadruk bij de psychosociale begeleiding ligt op het terrein van persoonlijke groei en ontwikkeling 

van de hulpvrager, in relatie tot het functioneren in zijn leef- en werkomgeving. Hierbij kunnen zaken 

van psychologische, sociale, maatschappelijke, spirituele en educatieve aard aan bod komen. 

 

Door gebeurtenissen in iemands leven kunnen gevoelens ontstaan van onmacht, eenzaamheid, 

onzekerheid en angst. Mensen kunnen daar lichamelijk ziek van worden, vastraken en zelfs blokkeren 

in het dagelijks functioneren.  

 

Onze begeleiders proberen mensen die vastlopen te helpen om veranderingen in hun leven aan te 

brengen, bijvoorbeeld door 

- dingen anders te interpreteren (psychologisch gebied),  

- een probleem aan te pakken (maatschappelijk gebied)  

- anders om te gaan met hun omgeving (sociaal gebied)  

- waar nodig misschien zelfs door de omgeving aan te passen (o.a. huisvesting) 

Hierbij zijn onze medewerkers ondersteunend, de hulpvrager houdt zelf de regie op zijn/haar leven.  

 

 

2.2 INTAKE EN ADVIES TIJDENS DE INLOOPSPREEKUREN  
 
Hulpvragers kunnen ons bereiken door te mailen, te bellen, het formulier op de website in te vullen 

of naar het spreekuur te komen. Dit spreekuur vindt twee keer per week plaats, op woensdagavond 

en vrijdagmiddag. Iedereen die zich bij ons meldt, wordt door vrijwilligers te woord gestaan en zo 

mogelijk verder geholpen. Als een hulpvrager niet geholpen kan worden door SCH, wordt deze zo 

mogelijk doorverwezen. Alle medewerkers hebben kennis van de sociale kaart van Gouda. 

 

 

2. Psychosociale begeleiding en huisvesting 
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Ten opzichte van 2019 is het aantal intakegesprekken gedaald van 48 naar 28. Deels is dit te verklaren 

door een lager aantal aanmeldingen. Daarnaast hebben de coördinatoren in 2020 ook gesprekken 

gevoerd met de hulpvragers via telefoon en/of email. Als hieruit bleek dat onze organisatie niet 

geschikt was voor begeleiding, is er geen vervolg met een formeel intakegesprek gepland. Bij elkaar 

gaat het om 34 mensen waarmee wel gesproken is, maar geen vervolgproces is aangegaan. Door het 

informele en vrijblijvende karakter van deze gesprekken, zijn ze niet meegenomen in de analyse van 

de aanmeldingen hieronder.  

Van de 28 mensen waarmee wel een (online) intakegesprek heeft plaatsgevonden is een regulier 

verslag gemaakt dat de basis vormt voor de verdere gegevens in deze paragraaf.  

 

Intakegesprekken 2020 Resultaat 

Hulpvragers op wachtlijst uit 2019 3 

Intakegesprekken in 2020  28 

 

 

Nieuwe ambulante begeleidingen 3 

Nieuwe hofjesbewoners  8 

Intakes zonder vervolgtraject  16 

Intakes naar wachtlijst 2020  4 

Totaal     31 Totaal     31 

 

Van alle mensen die op intakegesprek kwamen, is de helft een begeleidingstraject gestart. Een 

belangrijke reden om het dossier na intake te sluiten was dat mensen na het intakegesprek een 

andere woonruimte of andere hulp hebben gevonden. In een enkel geval was er geen duidelijke 

hulpvraag, of werd er alleen woningruimte zonder hulp gezocht. Soms verwijzen we door naar 

geschiktere vormen van hulp, bijvoorbeeld binnen de GGZ.  

 

 

2.3 PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING  

 
Deze begeleiding is bedoeld voor mensen die te maken hebben met relationele problematiek, 

moeilijkheden bij het wegwijs worden in de complexe samenleving, rouwverwerking, eenzaamheid, 

arbeidgerelateerde problematiek, levensvragen etc. Twee vrijwillige medewerkers voeren  

gesprekken met de hulpvrager en helpen hen zo om te werken aan kleine of grotere doelen. Het komt 

voor dat onze ambulante begeleiding plaatsvindt in samenwerking met de professionele 

hulpverlening. Dit gebeurt alleen als de cliënt hiervoor expliciet toestemming geeft. 

 

Aantal psychosociale begeleidingen in 2020 

Lopende ambulante begeleidingen per 1 januari 200   6   

Lopende begeleidingen van hofjesbewoners per 1 januari 2020  10 

Nieuwe ambulante begeleidingen in 2020    4 

Nieuwe begeleidingen van hofjesbewoners in 2020   9 

Totaal aantal begeleidingen in 2020     29 
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2.4 ZORG/HUUR-HUISVESTING  
 
Mensen die naast begeleiding behoefte hebben aan tijdelijke huisvesting kunnen een beroep doen 

op de SCH en voor de periode van maximaal een jaar huisvesting krijgen op het Swanenburghshofje. 

Ook hier geldt dat begeleiding door de SCH soms naast of in samenwerking met professionele 

hulpverlening kan gaan. Het Swanenburghshofje biedt geen acute opvang of nachtopvang. Op 

werkdagen zijn de coördinatoren regelmatig aanwezig op het kantoor in het hofje, maar er is geen 

permanente begeleiding van de hofjesbewoners. 

 

 

Aantal mensen dat in het Swanenburghshofje gewoond heeft in 2020 

Aantal bewoners per 1/1/2020     10 

Aantal nieuwe bewoners in 2020    9 

Totaal aantal bewoners in 2020     19 

 

Een nieuwe bewoner stond al in 2019 op de wachtlijst, de andere 8 meldden zich in 2020.  
Het hele jaar waren alle tien huisjes bezet. Door de moeilijke doorstroom binnen de sociale 

woningsector, hebben de bewoners grote moeite om na het verblijf in het Swanenburghshofje een 

nieuwe woning te vinden. Eén bewoner is in het voorjaar naar een zorg-dakwoning verhuisd en wordt 

conform de regels nog een jaar ambulant door ons begeleid. Bij de andere bewoners bouwen we de 

begeleiding in de maanden na verhuizing af.  

 

 

2.5 VERDERE ANALYSE EN KENNISMAKING MET DE HULPVRAGEN IN 2020 

 

 

De meeste mensen die bij het Swanenburghshofje 

aankloppen waren alleenstaand. Alhoewel de cijfers 

lastig met die van 2019 te vergelijken zijn door het 

lagere aantal gesprekken, valt het vooral op dat er 

veel minder beroep op ons is gedaan door mensen in 

een scheidingssituatie en door mensen met 

kinderen.  

 

  

PERSOONLIJKE SITUATIE

alleenstaand partnerrelatie

met kinderen in scheiding
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Vooral het aantal intakegesprekken na 

doorverwijzing door het Sociaal Team Gouda 

liep terug. Dit was in 2020 minder dan 1/3 van 

het aantal van 2019 (19 aanmeldingen). Het 

aantal rechtstreekse meldingen liep terug van 

16 naar 9. Het aantal aanmeldingen via andere 

organisaties bleef gelijk. Dit betreft 

aanmeldingen via de GGZ, Sterker Werkt, 

Gevangenenzorg Nederland, Impegno, 

Kwintes, Sociaal Team Waddinxveen, 

Humanitas Homerun en huisartsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

75% van de aanvragen komt uit Gouda. 

Verder kwamen de hulpvragers in 2020 uit 

Haastrecht, Krimpen aan den IJssel 

Bergambacht, Waddinxveen, Den Haag en 

Rotterdam. Mensen buiten de regio 

Midden-Holland verwijzen we door naar 

andere organisaties. 

 

 

 

 

 

 Zoals altijd komt een groot deel van de 

aanvragen van mensen tussen de 21 en 30 

jaar. Wij begeleiden geen mensen onder de 

21 jaar, en verwijzen hen door naar 

professionele hulpverlening. Opvallend is dat 

er dit jaar geen aanvragen waren van mensen 

ouder dan 60 jaar.  

 

Het blijkt dat mensen in de meest kwetsbare 

posities (vanwege de kinderen of vanwege de 

leeftijd) de groep is die in 2020 minder een 

beroep op ons hebben gedaan.  

 

INTAKES VERDEELD OVER DE REGIO
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3.1 INLEIDING 

Als mensen niet meer weten hoe ze zelf uit hun financiële problemen 

moeten komen, of het overzicht missen over hun financiële huishouding 

kunnen zij bij het Swanenburghshofje aankloppen voor begeleiding bij het 

aanpakken van hun probleem. Deze vorm van hulpverlening voeren wij uit 

volgens de werkwijze van SchuldHulpMaatje, een landelijk initiatief om mensen met schulden te 

helpen om weer schuldenvrij te worden. In een periode die varieert van enkele weken tot een paar 

jaar helpen wij mensen om zelf weer de regie over hun financiën te krijgen. 

 

 

Aantal nieuwe aanmeldingen in 2019 

Aantal intakegesprekken met aansluitend een begeleiding  55 

Telefonische afhandeling, doorwijzing of geen verder contact  7 

Totaal aantal aanmeldingen       62 

 

In 2020 kregen wij 62 aanmeldingen, 18% minder dan in 2019. Dit komt met name omdat er tijdens 

de eerste lockdown in het voorjaar twee maanden lang vrijwel geen nieuwe aanvragen kwamen. Ook 

in het najaar was het iets rustiger dan normaal. Het percentage aanmeldingen dat daadwerkelijk tot 

begeleiding leidde, was wel hoog: 87%.   

  

3. SchuldHulpMaatje  
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In totaal werden er 84 hulpvragers met financiële problemen begeleid in 2020.  

 

Aantal begeleidingen Resultaat 

Lopende begeleidingen uit 2016-2018 7 

Lopende begeleidingen uit 2019 22 

Nieuwe begeleidingen in 2020  55 

Succesvol afgerond   37 

Voortijdig afgesloten   10 

Lopend per 31 december 2020  37

   

Totaal     84 Totaal     84 

 

37 begeleidingstrajecten zijn in 2020 succesvol afgesloten: de schulden zijn opgelost, niet langer 

problematisch of de hulpvrager is succesvol overgedragen aan het gemeentelijke 

schuldhulpverleningstraject of een andere organisatie, zoals een bewindvoerder. Ook kan hier sprake 

zijn van een geslaagd coachingstraject. Van alle lopende begeleidingen zijn er ook 10 voortijdig 

beëindigd. Dat betekent meestal dat mensen zich tijdens het traject terugtrekken of geen nieuwe 

stappen zetten, terwijl er geen of nauwelijks voorgang is in de aanpak van de financiële problemen.  

Als dit gebeurt, is dat vaak in het begin van het traject en soms zelfs voordat een eerste bezoek heeft 

plaatsgevonden. Het percentage afvallers is dit jaar hoger dan gemiddeld. Dit is waarschijnlijk het 

gevolg van de beperktere mogelijkheden om hulpvragers fysiek te ontmoeten én het feit dat 

schuldeisers ook minder druk hebben gelegd op mensen met schulden.  

 

3.2 BEGELEIDING IN GOUDA EN WADDINXVEEN 

Van de 62 aanmeldingen komen er 45 van Gouwenaren. Vanuit Waddinxveen wordt 17 keer een 

beroep gedaan op begeleiding door een maatje. Nu het aantal hulpvragen in 2020 uit Gouda duidelijk 

lager lag, en uit Waddinxveen juist iets hoger, is het aandeel van de Waddinxveense vragen dit jaar 

27% van het totaal, waar het in andere jaren ca. 20% bedroeg.  

 

 

3.3 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING  

In 2020 is door de coördinator twee keer een medewerkersavond georganiseerd voor 

Schuldhulpmaatjes. In een normaal jaar vindt er zeven keer een medewerkersavond plaats waar een 

deskundige op een bepaald gebied informatie geeft en vragen beantwoordt. Tijdens de twee avonden 

die wel zijn doorgegaan (één in het voorjaar en één in het najaar) is er geoefend met het 

Kennisnetwerk van de Belastingdienst en met motiverende gesprekstechnieken.  

Daarnaast kon de e-learning via het Landelijke Centrum SchuldHulpMaatje gelukkig gewoon 

doorgaan. Alle vrijwilligers hebben de volgende modules aangeboden gekregen: 

• Maatje in coronatijd 

• Gedragscode – waarde(n)volle begeleiding 

• Motivatie en gedragsverandering 

• Rol van de vrijwilliger – grenzen en samenwerken 
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GEZINSSAMENSTELLING AANMELDINGEN

alleenstaand alleenstaand met kinderen

gezin met kinderen onbekend

relatie zonder kinderen thuiswonend

 

3.4 VERDERE ANALYSE EN KENNISMAKING MET DE HULPVRAGEN IN 2020 

Ook in 2019 blijven jongeren de grootste groep aanvragers, al is de stijging van het totaal aantal 

aanvragen vooral zichtbaar in de groep van 41 t/m 50 jaar.  

 

 

Vanuit de gemeentelijke schuldhulpverlening is er dit jaar 20 keer een beroep gedaan op 

SchuldHulpMaatje, in relatie tot 13 keer in 2019. Vanuit de andere organisaties is er minder beroep op 

ons gedaan. Het aantal aanmeldingen via www.uitdeschulden.nl is gelijk gebleven.  

Daar waar er sprake is van doorverwijzingen, trekken we meestal samen met de doorverwijzende partij 

op. Soms nemen we de begeleiding helemaal over.  

In 2019 is het initiatief ‘Papierwinkel aan huis’ gestart. Onder deze naam bezoeken we mensen thuis 

die bij de Papierwinkelspreekuren niet voldoende geholpen kunnen worden omdat bijvoorbeeld de 

financiële situatie niet duidelijk is, of omdat er meer opgevraagd en uitgezocht moet worden. Het gaat 

over het algemeen over kortdurende begeleidingen. Omdat de Papierwinkel alleen in aangepaste vorm 

(op afspraak) open is geweest, is er in 2020 slechts één dergelijke aanvraag geweest die bij het aantal 

van het Sociaal Team is meegenomen.  
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Zoals ook de meerjarentrend aangeeft, is het aantal aanmeldingen van jonge mensen hoog. Bij de 

groep mensen die tussen de 60 en 70 jaar oud is, zien we regelmatig dat hun lage inkomen niet 

samengaat met reguliere hoge woonuitgaven. 

 

TYPE PROBLEMATIEK 

Als we kijken naar de typen problematiek, dan is er in vrijwel alle gevallen sprake van schulden. Dat 

hoeft overigens niet altijd heel erg te zijn. Soms lukt het om in enkele sessies overzicht te creëren en 

de schulden weg te werken of beheersbaar te maken. Daarnaast speelt gebrek aan overzicht in het 

overgrote deel van de trajecten een rol. Schuldhulpmaatjes helpen om overzicht te creëren in de 

administratie, in het inkomsten- en uitgavenpatroon en in de hoeveelheid schulden. Ze worden door 

de gemeentelijke schuldhulpverlening van Gouda en Waddinxveen ook regelmatig gevraagd om de 

cliënt te ondersteunen in het bij elkaar zoeken van de benodigde stukken voor de schuldhulpverlening. 

De vrijwilligers kijken niet alleen naar de schulden, maar proberen ook de inkomsten van de hulpvrager 

te optimaliseren, bijvoorbeeld door het aanvragen van toeslagen. Maar het belangrijkste dat de 

maatjes doen is het blijvend motiveren van de hulpvrager om zijn problemen aan te pakken. Soms 

betekent schuldaanpak dat er nieuwe wegen ingeslagen moeten worden, soms dat iemand jarenlang 

van een zeer gering inkomen moet rondkomen. Iemand die meekijkt, meedenkt en stimuleert om vol 

te houden is dan van groot belang.  

In 2020 merkten wij in de begeleidingen nog geen gevolgen van de coronamaatregelen, op een enkele 

zzp’er na die echt dit jaar in de problemen was gekomen. De andere aanmeldingen betroffen 

schuldensituaties die al (veel) langer bestonden. 
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4.1 INLEIDING 

Een deel van de mensen die bij ons aankloppen voor begeleid wonen en 

ambulante hulp, is ook werkloos. Soms is er sprake van een langdurige WIA-

uitkering, maar de meeste hulpvragers zonder betaalde dagbesteding hebben 

een WW-uitkering of een Participatiewetuitkering. Door een opeenstapeling 

van problemen kunnen zij  in een sociaal isolement raken en vereenzamen. Zonder hulp van buitenaf 

komen zij niet uit deze vicieuze cirkel.   

De SCH heeft in de periode 2018-2019 een vooronderzoek laten verrichten waaruit naar voren is 

gekomen dat er behoefte is aan een training en aan begeleiding door maatjes die specifiek getraind 

zijn, met name voor de doelgroep ‘statushouders / nieuwe Nederlanders’ en voor de groep die het 

lastig vindt om een baan vast te houden. Daarom hebben we besloten een nieuwe tak aan de 

organisatie toe te voegen die zich richt op het helpen van mensen die op zoek zijn naar werk. We 

hebben ons daarvoor aangesloten bij het landelijke netwerk JobHulpMaatje, een zusje van het voor 

ons al langer bekende SchuldHulpMaatje. De doelgroepen waar wij ons op richten zijn: 

• Mensen voor wie het moeilijk is om op eigen initiatief op zoek te gaan naar passend 

(vrijwilligers)werk. Zij zitten vaak al langere tijd in een uitkeringssituatie of het lukt hun steeds niet 

om werk waar zij aan begonnen zijn ook vast te houden. Het gaat om mensen die vallen onder de 

Participatiewet en onvoldoende steun hebben aan de begeleiding vanuit de gemeente en mensen 

die al langere tijd een WW-uitkering hebben. 

• Nieuwe Nederlanders, waaronder statushouders, die vaak specifieke ondersteuning vragen om 

hun weg te vinden in deze maatschappij. Deze doelgroep vraagt een specifieke benadering, gezien 

het feit dat zij, vanwege life-events, vaker gericht zijn op overleven en daardoor meer moeite 

hebben om te voldoen aan de eisen van de Nederlandse samenleving. Aanvullende scholing voor 

vrijwilligers die Nieuwe Nederlanders begeleiden, is dan ook onderdeel van het project. 

 

Onze vrijwilligers stimuleren het zoeken van een zinvolle dagbesteding buitenshuis om zo ritme en 

regelmaat aan het leven te geven en weer onder de mensen te komen. Daarbij heeft het de voorkeur 

dat de hulpvrager op zoek gaat naar betaald werk, waarmee hij/zij een eigen inkomen kan verdienen 

en zelfstandig en onafhankelijk kan functioneren. Als dat (bijvoorbeeld door psychische 

4. JobHulpMaatje 
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kwetsbaarheid) niet mogelijk is, stimuleren we het zoeken naar spassend vrijwilligerswerk dat positief 

werkt voor de eigenwaarde van de hulpvrager en als eerste stap kan dienen voor vervolg.  

 

4.2 SAMENWERKING MET DE GEMEENTE GOUDA 

Om een succesvolle begeleiding te kunnen bieden aan de hulpvragers, zijn wij als vervolg op het 

vooronderzoek gesprekken gestart met de gemeente Gouda over vormen van ketensamenwerking. 

Dit was voor ons een voorwaarde om het project in Gouda goed te kunnen opstarten. Dit heeft in het 

najaar van 2019 geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst, met in het bijzonder een 

gezamenlijke aandacht voor Nieuwe Nederlanders.  

 

4.3 PROJECTFASEN 

JobHulpMaatje wordt in eerste instantie als project neergezet voor een periode van 3 jaar. Na 2,5 jaar 

wordt de dan staande organisatie geëvalueerd en wordt besloten of het project een blijvende plaats 

krijgt binnen onze organisatie. Het project is verdeeld in 2 fasen: 

• Opstartfase: van 1 december 2019 tm 20 september 2020 

• Uitwerkfase: van 21 september 2020 tm 31 december 2022 

 

 

4.4 EERSTE PROJECTFASE: OPSTART VAN DE ORGANISATIE 

 

Coördinator 

In de eerste maanden van 2020 is de vacature voor een Coördinator JobHulpMaatje uitgezet. Als 

resultaat hiervan hebben wij per 1 maart 2020 Ellen van Wilpen aangesteld in deze functie. Zij heeft 

een achtergrond in Sociaal Werk met specifieke kennis en kunde op het gebied van jobcoaching. Zij 

heeft voor de uitvoering van het project een betaalde aanstelling van 12 uur in de week.  

 

Bestuurslid 

Daarnaast is in 2020 een bestuurslid aangesteld met de portefeuille JobHulpMaatje. Bert Teeuwen 

begeleidt in deze functie Ellen en vertegenwoordigt onze locatie bij de landelijke organisatie 

JobHulpMaatje.  

 

Organisatie en administratie 

Voor de activiteiten van JobHulpMaatje kan gebruik gemaakt worden van het kantoor van het 

Swanenburghshofje. Voor de invulling van het werk wordt gebruik gemaakt van de bestaande website, 

de algemene beleidsdocumenten en privacyprotocollen en de aanwezige ICT-omgeving. 

 

JobGroupleiders en Jobhulpmaatjes 

Er zijn in de loop van het jaar 9 vrijwilligers aangenomen voor JobHulpMaatje, waarvan 2 als 

JobGroupleider en 7 als individueel Jobhulpmaatje. 8 van hen hebben in 2020 de trainingen vanuit het 

landelijke bureau gevolgd en afgerond met een certificaat. Omdat de trainingen door de 

coronamaatregelen tijdelijk stil liggen, wacht 1 vrijwilliger nog op de start van de training.  

 

Opbouw netwerk en pr 

Door de coronamaatregelen was het in 2020 moeilijker dan gebruikelijk om te netwerken, maar de 

aangestelde coördinator was gelukkig al goed bekend in en met het Goudse maatschappelijk veld. Er 

is aandacht gegenereerd op de eigen website, websites van andere Goudse organisaties en social 

media. Daarnaast zijn er folders op verschillende plekken verspreid. Voor het vinden en selecteren van 

geschikte hulpvragers kon goed samengewerkt worden met de gemeente Gouda en het Sociaal team. 



21 
 

Ook uit het eigen netwerk van het Swanenburghshofje zijn zowel vrijwilligers als hulpvragers naar 

voren gekomen.  

 

Financiering 

De SCH heeft van de gemeente Gouda een projectbijdrage gekregen voor de eerste fase en een deel 

van de tweede fase van het project. Daarnaast krijgt JobHulpMaatje gedurende de eerste jaren een 

bijdrage van verschillende fondsen.  

 

4.5 START TWEEDE PROJECTFASE: JOBGROUPS EN INDIVIDUELE BEGELEIDINGEN 

De JobGroup staat centraal in het concept van JobHulpMaatje. Een JobGroup bestaat uit 8 tot 12 

personen die onder leiding van een JobGroupleider met elkaar nadenken over hun eigen 

persoonlijkheid in relatie tot werk. De bijeenkomsten zijn een mix van ontmoeting, inspiratie en het 

ontdekken van de arbeidsmarkt. Het doel is dat deelnemers een beter zicht krijgen op wat bij hen past, 

en beter bemiddelbaar worden op de arbeidsmarkt. Een reguliere JobGroup bestaat uit 7 avonden, 

met de volgende onderwerpen: 

1. Wie ben ik? 

2. Wat kan ik? 

3. Wat wil ik? 

4. Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit? 

5. Hoe presenteer ik mezelf? 

6. Hoe vind ik een baan? 

7. Dit ben ik! 

 

De eerste JobGroup is gestart op 24 september met 9 deelnemers. Deze JobGroup is begeleid door 

een professionele trainer vanuit het landelijke centrum JobHulpMaatje. De twee aangestelde 

vrijwillige JobGroupleiders hebben als ‘stage’ meegelopen met deze groep, zodat zij de volgende groep 

zelfstandig kunnen leiden.  

 

De volgende JobGroup start in januari 2021, en is specifiek gericht op Nieuwe Nederlanders. Deze 

groep krijgt geen 7 maar 10 bijeenkomsten, omdat er ook specifiek aandacht is voor gewoontes, 

begroetingen, taal, manieren van solliciteren,  arbeidsmarkt, regelgeving en behoeftes in Nederland.  

Naast de JobGroups kunnen de werkzoekenden ook individuele begeleiding krijgen door een 

vrijwilliger. Soms in aansluiting op, soms in plaats van een JobGroup. In het najaar zijn naast de 

JobGroup daarom ook 10 individuele begeleidingen gestart. 
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4.6 VERDERE ANALYSE EN KENNISMAKING MET DE HULPVRGEN IN 2020 

 

Sinds de start van de uitvoeringsfase hebben zich 31 hulvragers gemeld.  

 

Aantal nieuwe aanmeldingen in 2020 

Aantal intakegesprekken met aansluitend een begeleiding  31 

Telefonische afhandeling of doorwijzing van een aanmelding  5 

Aanmeldingen in 2020 waarvoor het intakegesprek nog volgt  6 

Totaal aantal aanmeldingen       42 

 

In het projectplan was een streefaantal van 20 intakegesprekken geraamd, dat is ruimschoots 

gehaald. Daar waar mensen zijn doorverwezen is sprake van een warme overdracht. In deze situaties 

is er vaak sprake van specifieke psychische problematiek waarvoor eerste gerichte begeleiding en/of 

behandeling vanuit een professionele organisatie nodig is.  

 

JobGroup Najaar 2020 

Voortijdig gestopt   2 

Overgegaan op individuele begeleiding  3 

Succesvol afgerond 4 

Totaal aantal deelnemers  9 

 
Een JobGroup is niet voor alle deelnemers even geschikt. Indien tijdens het traject blijkt dat iemand 

meer gebaat is bij individuele begeleiding (bijvoorbeeld door taalproblemen of gedragsproblematiek) 

wordt daarop overgegaan. Hierbij kan ook deels gebruik gemaakt blijven worden van het lesmateriaal 

van de JobGroup.   

  

Begeleidingen Najaar 2020 

Succesvol afgerond met gevonden werk 5 

Succesvol afgerond door afronden JobGroup 

maar nog geen betaald werk gevonden.  

2 

Voortijdig afgesloten 1 

Lopend per 31 december 10 

Totaal aantal begeleidingen in 2020  18 

Op wachtlijst voor 2021 13 

 

Van de hulpvragers op de wachtlijst, wachten er 5 op de start  

van een JobGroup voor Nieuwe Nederlanders (januari 2021),  

5 op een reguliere JobGroup (februari 2021)  

en 3 op een individueel traject.  
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STARTPOSITIE
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5.1 BREDE STEUN VANUIT DE MAATSCHAPPELIJKE ACHTERBAN 

Het werk van de SCH is alleen mogelijk door de financiering van diverse betrokken partners. De basis 

daarvoor zijn al vanaf de oprichting van de Stichting de vaste bijdragen van de dragende participanten 

(Protestantse gemeente Gouda en de Christelijke Gereformeerde Kerk Gouda). Samen met de 

Hervormde Gemeente van Waddinxveen die ook een vaste bijdrage geeft, vormt dit een stevig 

fundament onder ons werk. Daarnaast wordt er ook door verschillende kerken voor het werk van het 

Swanenburghshofje gecollecteerd. De Kruiskerk in Waddinxveen besteedde een deel van de opbrengst 

uit een verkoop van een pastorie aan ons werk.   

Ook door de gemeenten Gouda en Waddinxveen wordt bijgedragen met een subsidiebijdrage voor ons 

werk. Daarnaast kregen we in 2020 van de gemeente Gouda ook een projectsubsidie voor het starten 

van JobHulpMaatje. Diverse fondsen als het Oranjefonds, het Kansfonds, VSB en Haëlla fonds maakten 

mogelijk dat we het project JobHulpMaatje konden starten.  

In 2020 hebben we in het voorjaar een kleine mailactie gehouden die verschillende donateurs en giften 

opleverde. In het najaar konden we bij diverse kerken via een folder in de kerkbladen aandacht vragen 

voor ons werk en de steun die we nodig hebben. Daarnaast hebben we op onze website een 

doneermodule geplaatst. Alles bij elkaar konden we daarmee ruim 50 extra gevers noteren. Reden 

voor dankbaarheid en we hopen natuurlijk dat deze actie tot blijvende betrokkenheid zal leidden bij 

de gevers, zowel in gebed als in financiële steun.  

Verder was het afgelopen jaar een bijzonder 

jaar. Er waren nauwelijks mogelijkheden om 

voorlichting te geven in bijeenkomsten. Ook 

collecte-inkomsten stonden in het voorjaar 

onder druk. Gelukkig kregen we vanuit 

Stichting M.C. van Beek een ondersteuning 

waarmee de achterstand in inkomsten voor 

een deel kon worden opgevangen.  

Voor de viering van het 40-jarig jubileum 

ontvingen we een bijdrage van GoudApot. 

Vanwege de beperkingen is dit echter voor 

een ander jaar voorzien. Ook diverse 

bedrijven zeggen we dank voor bijdragen, 

soms in geld en soms in natura. U vindt meer 

over hen op onze website.  

Wij zijn alle kerken, organisaties, bedrijven en 

particulieren die ons werk steunen zeer 

dankbaar voor hun steun! 

  

5. PR & Fondsenwerving 



 

 

K  

6.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

Activa .   

 31/12/2020 31/12/2019 

Materiële vaste activa 3.150 3.489 

Kortlopende vorderingen 3.765 3.217 

Liquide middelen 40.150 34.734 

Totaal 47.065 41.441 

 

Passiva 

Eigen vermogen 728 328 

Voorzieningen 5.042 4.331 

Langlopende schulden 2.500 5.000 

Kortlopende schulden 38.795 31.781 

Totaal 47.065 41.441 

 

 

WINST- EN VERLIESREKENING 2020 

 

Inkomsten 2020 2019 

Totaal inkomsten 143.200 101.973 

Afdracht huuropbrengsten 31.002 27.622 

Totaal netto Inkomsten 112.199 74.351 

 

Uitgaven 

Personeelskosten 61.915 59.704 

Huisvestingskosten 250 1.820 

Organisatiekosten 13.907 14.377 

Kosten hulpverlening – project JHM 34.165 - 

Afschrijvingen 1.302 1.126 

Totaal kosten 111.538 77.026 

 

Bedrijfsresultaat 660 -2.675 

 

Financiële baten en lasten 261 476 

 

Exploitatieresultaat 399 -3.152 

 

Wij zijn dankbaar dat wij het jaar 2020 met een klein positief resultaat hebben mogen afsluiten. Het extra 

PR-wek en fondsenwerving hebben € 3.000,- aan extra donaties opgeleverd. Daarnaast stijgen de inkomsten 

met € 34.000,- door bijdragen van de Gemeente Gouda en diverse fondsen om de (op)start van 

JobHulpMaatje mogelijk te maken. Deze (op)start van JobHulpMaatje resulteert tevens in een kostenstijging 

van € 34.000-. Ook voor 2021 heeft het PR-werk en fondsenwerving hoge prioriteit om de stijgende kosten 

te kunnen blijven dekken.   

6. Kort financieel verslag 
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Stichting Christelijke Hulpverlening 

Groeneweg 42 

2801 ZD Gouda 

www.swanenburghshofje.nl 

info@swanenburghshofje.nl 

tel: 0182 – 525 925 

 

Giften voor ons werk worden zeer op prijs gesteld. U kunt een bijdrage overmaken op  

bankrekening: NL25 INGB 0003 7154 46. Graag bij de mededelingen uw naam en adres vermelden.  

 

Lokale partner van  

http://www.swanenburghshofje.nl/
mailto:info@swanenburghshofje.nl

