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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van 2021 van de Stichting Christelijke Hulpverlening ’t 
Swanenburghshofje. Op het moment van het schrijven van dit voorwoord is er veel aan de hand in 
deze wereld. De coronacrisis lijkt voorbij te zijn. Alle vergaderingen en ontmoetingen kunnen weer 
fysiek plaatsvinden. Daar zijn we erg dankbaar voor. Anderzijds woedt er een oorlog in Oekraïne, de 
schokkende beelden staan ons op het netvlies. Wat de opkomende vluchtelingenstroom voor 
Nederland, Gouda en SCH zal gaan betekenen zijn aandachtspunten voor 2022. 
   
In dit jaarverslag over 2021 is de impact van de coronacrisis ook terug te lezen. Veel vergaderingen 
gingen digitaal en intakegesprekken werden ook vaak online gedaan. Het aantal aanmeldingen voor 
de  psychosociale begeleiding zijn gelijk gebleven. Bij SchuldHulpMaatje zagen we een lichte daling, 
waarbij we denken dat dit door het milde (corona) incasso beleid van veel instanties komt. De 
aanmeldingen voor JobHulpMaatje laten een vergelijkbare dalende trend zien met de landelijke 
werkloosheidcijfers.  
 
In 2021 zijn er diverse wijzigingen geweest in zowel de personele- als bestuurlijke bezetting. 
Ondanks alle verschuivingen kon het werk met wat extra inspanning ongehinderd doorgaan. Zo werd 
Algemeen Coördinator Ansgar Bosman in juni opgevolgd door Arina de Gier. En Ellen van Wilpen 
door Anneke van der Maas als coördinator JobHulpMaatje. Ook binnen het bestuur waren er 
wisselingen. Hier zou ik willen noemen het afscheid van Eunice Hage-van Eijk als voorzitter. Eunice 
moest het voorzitterschap overgeven omdat ze haar maximale bestuurstermijn van acht jaar had 
bereikt. Eunice heeft erg veel voor de Stichting betekend en ze kon dit afscheid combimeren met 
haar (persoonlijke) bijdrage in de uitgestelde 40-jarige jubileumviering in de Sint-Jan. In december 
hebben we haar bedankt voor het vele werk wat ze heeft gedaan voor de Stichting. 
 
In dit verslag kunt u ook veel lezen over het project JobHulpMaatje. JobHulpMaatje heeft als doel 
hulpvragers te ondersteunen in het zetten van een duurzame stap op de participatieladder. Mensen 
voor wie het moeilijk is om op eigen initiatief op zoek te gaan naar passend (vrijwilligers)werk. 
Nieuwe Nederlanders, waaronder statushouders om hun weg te vinden in deze maatschappij. 
 
Ook op pr-gebied is er in 2021 niet stilgezeten. De prachtige glossy voor het 40-jarige jubileum en 
twee nieuwsbrieven, resulteerde ook in giften van diverse bedrijven naast de kerken en particuliere 
gevers. Deze giften zijn onmisbaar om het werk van de stichting te blijven waarborgen.  
 
Een blijvende punt van aandacht is het vinden van voldoende vrijwilligers voor zowel bestuurstaken 
als hulpverleners met name voor psychosociale begeleiding. Mocht u zich geroepen weten neemt u 
dan gerust contact met ons op. 
 
Dankbaar zijn we voor zoveel betrokkenheid op het werk van de Stichting vanuit de participanten, 

bedrijven, vrijwilligers en onze betaalde krachten. Dat motiveert het hele team om zich 

(belangeloos) in te zetten voor de vele mensen die geen maatje hebben of tijdelijk naar onderdak 

zoeken. Onder de Zegen van God kijken we met vertrouwen uit naar wat 2022 gaat brengen.  

Namens het bestuur 

Henk Kasbergen, voorzitter  
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1.   PROFIEL 

MISSIE 
Stichting Christelijke Hulpverlening (SCH) is een laagdrempelige interkerkelijke organisatie die in de 

regio Gouda mensen met een maatschappelijke, psychosociale of financiële hulpvraag begeleidt. 

Ook ondersteunen wij mensen die een hulpvraag hebben rondom het vinden van passend 

(vrijwilligers)werk. Wij doen dat vanuit een christelijke levensvisie met aandacht, betrokkenheid en 

compassie. 

VISIE 
Met onze begeleiding helpen we mensen richting herstel van eigen kracht. Onze deskundige 

medewerkers trekken samen met de hulpvragers op en motiveren, stimuleren en ondersteunen hen 

om te werken aan samen vastgestelde doelen. Onze begeleiding is aanvullend op de reguliere 

maatschappelijke begeleiding, en is gebaseerd op samenwerking met de lokale overheid en 

maatschappelijke instanties. Door scholing en intervisie worden onze medewerkers toegerust om in 

wisselende situaties de hulpvragers zo goed mogelijk te helpen. 

IDENTITEIT 
Wij zijn een interkerkelijke organisatie, die invulling geeft aan de diaconale inzet van kerken en 

christelijke geloofsgemeenschappen in de regio Gouda. Kenmerkend voor onze identiteit is dat wij 

vanuit het christelijke geloof ieder mens zien als een door God geschapen individu, uniek en 

waardevol voor God, zichzelf en de maatschappij. Wij gunnen ieder mens een goed leven, waarin hij 

gezien, geliefd en gerespecteerd wordt. Wij streven naar een samenleving waarin armoede 

bestreden wordt, en waarin mensen die fouten maken een nieuwe kans krijgen. Wij geloven dat God 

van mensen houdt, en wij voelen ons door die liefde geïnspireerd om ook van anderen te houden en 

ons leven te delen met wie daarvoor open staat. Daarbij is wederkerigheid een sleutelwoord: de 

medewerkers van SCH helpen, maar zijn ook bereid te ontvangen en te leren van de mensen die zij 

begeleiden. 

't Swanenburghshofje als woonplek is al meer dan 300 jaar (sinds 1692) een diaconaal project van de 

Protestantse Gemeente in Gouda, die ook de eigenaar is van de huisjes. Stichting Christelijke 

Hulpverlening (de uitvoerende organisatie) is ontstaan vanuit samenwerking door verschillende 

kerken en vindt daarin haar basis. Daarom wordt van de bestuursleden, coördinatoren en mentoren 

verwacht dat zij kerkelijk meelevend zijn en mede vormgeven aan de verbondenheid tussen de 

kerken en het werk dat de Stichting doet. 

Omdat een deel van onze hulpvragers 't Swanenburghshofje juist benadert vanwege de christelijke 

identiteit, vragen wij van onze psychosociale begeleiders een actieve, christelijke levensovertuiging. 

Van de medewerkers die worden ingezet als maatje voor SHM/JHM en de ondersteunende 

medewerkers wordt gevraagd dat zij de identiteit van de stichting respecteren. 

Onze hulpvragers hoeven geen affiniteit met het christelijke geloof te hebben: wij verlenen hulp aan 

iedereen die bij ons aanklopt en die binnen de doelstellingen van de organisatie geholpen kan 

worden; ongeacht levensovertuiging, gender of culturele achtergrond van de hulpvrager. 

WERKWIJZE 

Kenmerkend voor onze begeleiding is dat wij er willen zijn voor de ander, zodat een 

vertrouwensrelatie wordt opgebouwd. De hulpvrager voelt zich gezien en gehoord en voelt zich een 

volwaardige gesprekspartner. Door de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte 

voor het werken aan een gezamenlijk vastgesteld doel. 

DOEL 
Het doel van de organisatie is om kwetsbare mensen een stukje te begeleiden in het vinden van 

werk, het oplossen van schulden of het bieden van veilige huisvesting met begeleiding. 
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2.   BESTUUR EN PERSONEEL 

BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN 
Organisatie 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en het resultaat van de SCH. De coördinatoren 

opereren onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse 

gang van zaken binnen de stichting en sturen de mentoren aan. De mentoren zorgen voor 

ondersteuning van en intervisie met de medewerkers die de hulpvragers begeleiden. De 

medewerkers zijn daartoe verdeeld over vier mentorgroepen. De mentorgroep “Schuldhulpmaatje” 

wordt begeleid door de algemeen coördinator. 

Participanten 

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

Dit zijn de PKN Gouda en de CGK Gouda. Daarnaast is PKN Waddinxveen nauw betrokken. 

Bestuurlijke samenstelling 

Per 31 december 2021 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 

Henk Kasbergen voorzitter 

Dick Mak  secretaris 

Dirk Koetsier  penningmeester 

Heleen van der Hulst portefeuillehouder personeelszaken 

Kees de Jong  portefeuillehouder public relations en fondsenwerving 

Erik Zwart      portefeuillehouder SchuldHulpMaatje 

(vacature)      portefeuillehouder JobHulpMaatje 

In de loop van 2021 is afscheid genomen van drie bestuursleden: Regina Kievit (portefeuillehouder 

personeelszaken) en Bert Teeuwen (portefeuillehouder JobHulpMaatje). Beiden zijn tussentijds 

afgetreden. Daarnaast is Eunice Hage afgetreden als voorzitter. Zij is de maximum statutaire periode 

van twee termijnen van vier jaar in functie geweest. We zijn dankbaar voor de inzet van de 

afgetreden bestuursleden en zijn blij dat de vacatures van voorzitter en portefeuillehouder 

personeelszaken zijn ingevuld. Eind 2021 is er sprake van één bestuursvacature (portefeuillehouder 

JobHulpMaatje). 

Het bestuur heeft in 2021 twaalf keer vergaderd. Als gevolg van de coronacrisis was dit merendeels 

digitaal. Dit gaf wel beperkingen. De impact voor het “echte” werk van de stichting was echter vele 

malen groter. 

Bestuurlijke, personele 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 

het afgelopen jaar zijn: 

• In april 2021 heeft onze algemeen coördinator Ansgar Bosman een functie elders aanvaard. 

We zijn blij dat de ontstane vacature snel kon worden ingevuld. Inmiddels is Arina de Gier 

een vertrouwd gezicht in ons midden. 

• Ook Ellen van Wilpen, coördinator JobHulpMaatje, heeft een andere functie aanvaard. 

Inmiddels is de werving voor een vervanger afgerond. Per 1 februari 2022 is Anneke van der 

Maas gestart in deze functie. 
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• Na de succesvolle start van JobHulpMaatje is afgelopen jaar vooral de structurele 

voortzetting van dit project besproken. We hebben ingezet op twee sporen. Het eerste is het 

krijgen van voldoende zekerheid voor de financiële dekking de komende jaren. Het tweede is 

dat we in de periode december 2021 – februari 2022 met een tijdelijke kracht hebben 

gewerkt aan de doorontwikkeling van een aantal beleidsmatige zaken: visievorming, externe 

contacten (met name met de gemeente) en professionalisering interne organisatie. 

• Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (wbtr) in werking getreden. 

Deze wet beoogt om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren. In het document 

“bestuurlijk functioneren SCH ’t Swanenburghshofje” hebben we een aantal interne 

afspraken vastgelegd. De hoofdlijn is vastgesteld, een aantal punten vraagt nog om 

inhoudelijke uitwerking. 

• Het afgelopen jaar is een start gemaakt met het professionaliseren van ons 

personeelsbeleid.  Belangrijk onderwerp is de werkdruk van de coördinatoren. Hier is in 

2021 een eerste verbeterslag gemaakt. Ook in 2022 blijft dit een aandachtspunt. 

• Ook in financieel opzicht is ons werk gezegend en mochten we weer voldoende middelen 

ontvangen om ons werk te kunnen doen. 

• De coronacrisis was ook in 2021 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 een overleg gehad met de participanten. Hierin werd de 

voortgang van ons werk besproken. Het afgelopen jaar lag het accent op de structurele 

inbedding van het project JobHulpMaatje en de middelen die daarvoor nodig zijn. 

• Er is bestuurlijk overleg geweest met de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje. 

Het bestuur is dankbaar voor al het werk dat in 2021, ondanks alle beperkingen, kon worden 

gedaan. We danken alle vrijwilligers en coördinatoren voor hun inzet. Ook danken we allen die 

financieel en in gebed hun bijdrage aan het werk hebben geleverd. Bovenal danken we God voor Zijn 

zegen. 

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. 

De dagelijkse coördinatie is in handen van: 

Arina de Gier     Algemeen Coördinator en Coördinator SchuldHulpMaatje 

Amanda Boer     Coördinator Wonen 

Anneke van der Maas   Coördinator JobHulpMaatje 

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 2021: 

Psychosociale begeleiding SchuldHulpMaatje JobHulpMaatje Overig 

24 25 12 4 
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Inclusief het bestuur waren er op 31 december 2021 3 betaalde krachten en 70 vrijwilligers actief 

voor het hofje. 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 't Swanenburghshofje spelen. 

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. 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 daarom niet zo direct vindbaar in ons vrijwilligersbeleid, maar wel 

volop in onze uitvoering:  in het ondersteunen van mensen om beter te functioneren in hun woon-, 

werk- en leefomgeving. En in het mensen ondersteunen om beter bemiddelbaar te zijn op de 

arbeidsmarkt. 

TOEGANKELIJKHEID VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 
't 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. 

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. 

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 2021 niet voorgedaan. In de overige gevallen waarin wij zorgen hebben over een 

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

afgelopen jaar is dit twee keer het geval geweest. Ook hebben we in 2021 één keer contact gezocht 

met het zorg- en veiligheidshuis voor advies rondom de situatie van een hulpvrager. 

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 

• Gevangenenzorg Nederland 

• Stichting Kernkracht, MEE en Kwintes 

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, de woningbouwverenigingen 

Woonpartners Midden-Holland en Mozaïek Wonen, Formulierenbrigade Waddinxveen, etc. 

De SCH participeerde in 2021 in de volgende samenwerkingsverbanden: 

• Convenant Samenwerking Maatschappelijke Zorg Midden-Holland. 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 ‘Taalakkoord 2021’ gericht om het opsporen en aanpakken van 

taalachterstanden en laaggeletterdheid van zowel nieuwe als autochtone Nederlanders. 

• ‘Goudse Standaard’ hier wordt gestreefd naar samenwerking, kwaliteitsborging en warme 

overdracht binnen de schuldenproblematiek. 

De coördinatoren namen periodiek deel aan de volgende (gemeentelijke) overlegstructuren: 

• Netwerktafeloverleg herstel en participatie Midden Holland 

• Diaconale Stichtingen Overleg (Gouda) 

• Overleg Uitstroom Maatschappelijke Opvang (regionaal) 

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

• Partneroverleg Papierwinkel aan Huis (Gouda) 

• Als kernpartner betrokken bij het opzetten en uitbouwen van het Informele Netwerk ‘IN-

Gouda’ 

• Overleg rondom de Koploperaanpak (Waddinxveen) 

• Coördinatorenoverleg van SchuldHulpMaatje (landelijk en regionaal) 

• Coördinatorenoverleg van JobHulpMaatje (landelijk en regionaal) 

• WSP. WerkgeversServicepunt Midden-Holland 
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3. INHOUDELIJKE VERANTWOORDING 

PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN HUISVESTING 

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 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. 

INTAKE EN ADVIES TIJDENS DE INLOOPSPREEKUREN 
Hulpvragers kunnen ons bereiken door te mailen, te appen, 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. 

Ten opzichte van 2020 is het aantal intakegesprekken ongeveer gelijk gebleven; 28 in 2020 en 27 in 

2021. Daarnaast hebben de coördinatoren in 2021 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. Wel denken we mee en verwijzen waar nodig 

door naar andere passende hulpverlening. Door het informele en vrijblijvende karakter van deze 

gesprekken, zijn ze niet meegenomen in de analyse van de aanmeldingen hieronder. 

Van de 27 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 2021 Resultaat 2021 

Intakegesprekken in 2021  27 
 
 

Nieuwe ambulante begeleidingen 5 
Nieuwe hofjesbewoners  10 
Intakes zonder vervolgtraject  10 
naar wachtlijst 2022                 2 

Totaal     27 Totaal     27 

 

Van alle mensen die op intakegesprek kwamen, is er in ruim de helft van de gevallen ook 

daadwerkelijk een begeleidingstraject gestart. Een belangrijke reden om het dossier na intake te 
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sluiten was dat mensen na het intakegesprek een andere woonruimte of andere hulp hebben 

gevonden. In een enkel geval bleek er geen duidelijke hulpvraag, of werd er alleen woningruimte 

zonder hulp gezocht. Soms verwezen wij ook door naar geschiktere hulp. 

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, 

arbeid gerelateerde 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 2021 

Lopende ambulante begeleidingen per 1 januari 2021                                   1  

Lopende begeleidingen van hofjesbewoners per 1 januari 2021                                           10 

Nieuwe ambulante begeleidingen in 2021                                  5 

Nieuwe begeleidingen van hofjesbewoners in 2021                                         10 

Totaal aantal begeleidingen in 2021                                                  26 

 

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 't Swanenburghshofje. 

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

hulpverlening kan gaan. 't 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 2021 

Aantal bewoners per 1/1/2021                                                                     10 

Aantal nieuwe bewoners in 2021                                                      10 

Totaal aantal bewoners in 2021                                                20 

 

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 't Swanenburghshofje een 

nieuwe woning te vinden. Eén bewoner is in het afgelopen jaar naar een beschermde woonvorm 

verhuisd. Twee bewoners zijn verhuisd naar de nieuwe woningen aan de Winterdijk.  Wanneer de 

bewoners verhuizen kunnen wij de begeleiding nog ambulant voortzetten wat in de meeste gevallen 

ook gebeurde. We streven er naar de begeleiding dan geleidelijk af te bouwen in de maanden na de 

verhuizing. 

VERDERE ANALYSE EN KENNISMAKING MET 

DE HULPVRAGEN IN 2021 
 

De meeste mensen die bij 't Swanenburghshofje 

aankloppen waren alleenstaand.  Wat opvalt is dat in 

navolging van vorig jaar er minder een beroep op ons 

is gedaan door mensen in een scheidingssituatie. 

 

74%

19%

7%

persoonlijke situatie

alleenstaand met kinderen partnerrelatie
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Het aantal intakegesprekken na doorverwijzing door 

het Sociaal Team Gouda en Waddinxveen is met 3 

toegenomen. Het aantal informele meldingen is gelijk 

gebleven. Het aantal aanmeldingen via andere 

organisaties is van 13 naar 9 gegaan. Dit betreft 

aanmeldingen via Sterker Werkt, Leger des Heils, 

Gevangenenzorg Nederland, Eleos, Humanitas en 

Gemeente Gouda. 

 

 

 

 

 

 

 

52 % van de aanvragen komt uit Gouda. Verder 

kwamen de hulpvragers in 2021 uit Mijdrecht, 

Krimpen aan den IJssel, Breda, Alphen aan den Rijn, 

Rotterdam, Waddinxveen en Oudewater. Voor de 2 

aanmeldingen van buiten de regio Midden Holland 

geldt dat zij wel een binding hadden met onze regio.  

 

 

 

 

 

 

Wij begeleiden geen mensen onder de 21 jaar, en 

verwijzen hen door naar andere (professionele) 

hulpverlening. Bijna de helft van onze hulpvragers viel 

in de leeftijdscategorie van 21-30 jaar.  
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SCHULDHULPMAATJE 
 

INLEIDING 
Als mensen niet meer weten hoe ze zelf uit hun 

financiële problemen moeten komen, of het overzicht 

missen over hun financiële administratie 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 en geldzorgen te helpen om weer 

schuldenvrij te worden, (weer) overzicht te krijgen of 

schulden te voorkomen. 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 2021 

Aantal intakegesprekken met aansluitend een begeleiding                                                                   48 

Telefonische afhandeling, doorverwijzing of geen contact                                                                       8 

Aantal adviesgesprekken                                                                                                                                 3 

Totaal aantal aanmeldingen                                                   59 

 

In 2021 kregen wij 59 aanmeldingen, 5% minder dan in 2020. In 2019 hadden waren er 76 nieuwe 

aanvragen. We horen ook van samenwerkingspartners terug dat er dit en vorig jaar minder 

aanvragen zijn. Mogelijke verklaring hiervoor is dat grote schuldeisers in verband met Corona 

minder incassomaatregelen genomen hebben. Hierdoor is er mogelijk minder urgentie gevoeld bij 

hulpvragers. Daarnaast was er door de lockdowns bij diverse instanties minder cliëntencontact, met 

als mogelijk gevolg minder doorverwijzingen. Het percentage aanmeldingen dat daadwerkelijk tot 

begeleiding leidde is hoog: 81%. In totaal werden er 82 hulpvragers met financiële problemen door 

ons begeleid in 2021. 

Aantal begeleidingen in 2021 Resultaat 2021 

Lopende begeleidingen uit 2018-2019 11 

Lopende begeleidingen uit 2020 23 

Nieuwe begeleidingen in 2021    48 

Succesvol afgerond   35 

Voortijdig afgesloten     8 

Lopend per 31 december 2021                39 

Totaal     82 Totaal     82 

 

35 begeleidingstrajecten zijn in 2021 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 8 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. 

BEGELEIDING IN GOUDA EN WADDINXVEEN 
Van de 59 aanmeldingen komen er 43 (72%) van Gouwenaren. Vanuit Waddinxveen werd 15 keer 

(25%) een beroep gedaan op begeleiding door een maatje. Vanuit het Taalhuis kwam er 1 

aanmelding van iemand die woonachtig is in Moordrecht. 
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DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
Alle vrijwilligers die voor SchuldHulpMaatje aan de slag gaan volgen ze eerst een 3 -daagse training, 

die door de landelijke vereniging wordt gegeven. Daarnaast organiseren we regelmatig 

medewerkersavonden waarin deskundigheidsbevordering centraal staat.  In 2021 is door de 

coördinator twee keer een medewerkersavond georganiseerd. Door de coronamaatregelen waren er 

minder bijeenkomsten mogelijk dan we gewend zijn. De eerste avond betrof een online 

bijeenkomst. Deze stond deels ook in het teken van het afscheid van de coördinator. Op de tweede 

avond stond deskundigheidsbevordering over het thema Autisme centraal. Hiervoor hebben we een 

deskundige uitgenodigd op het gebied het begeleiden van mensen met autisme. 

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

doorgaan. 

Aan alle maatjes wordt gevraagd om elk jaar 4 e-learnings te doen. Dit jaar is ervoor gekozen dat de 

maatjes zelf de thema’s kiezen waarover ze een e-learning doen. Zo kunnen ze de onderwerpen 

kiezen die op dat moment actueel zijn voor de begeleidingen die ze doen. 

Naast bovenstaande vindt er ook individueel ondersteuning van en intervisie met de maatjes plaats 

door de coördinator. 

VERDERE ANALYSE EN KENNISMAKING MET DE HULPVRAGEN IN 2021 
Zoals we ook in andere jaren zagen is het aantal aanmeldingen van hulpvragers tussen de 21 en 30 

jaar veruit het hoogst. 
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Vanuit de gemeentelijke 

schuldhulpverlening is er dit jaar 13 

keer een beroep gedaan op 

SchuldHulpMaatje, in relatie tot 20 

keer in 2020.  Vanuit het Sociaal 

Team is er 20 keer een beroep op 

ons gedaan in tegenstelling tot 16 

keer vorig jaar. Vanuit de andere 

organisaties en via de website 

www.uitdeschulden.nl is het aantal 

aanmeldingen ongeveer gelijk 

gebleven ten opzichte van vorige jaar. Dit is eveneens het geval bij mensen die zich rechtstreeks 

aanmelden. 

Daar waar er sprake is van doorverwijzingen, trekken we vaak 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. De aanmeldingen van de Papierwinkel aan 

huis zijn meegenomen in ‘aanmeldingen via het Sociaal Team’, omdat de doorverwijzing altijd wordt 

gedaan door een medewerker van het sociaal team. 

TYPE PROBLEMATIEK 
Als we kijken naar de typen problematiek die we tegenkomen bij SchuldHulpMaatje, dan is er in veel  

gevallen sprake van schulden. We dragen ook steeds duidelijker uit dat we er ook zijn voor mensen 

die ( nog) geen schulden hebben maar het overzicht kwijt zijn of bang zijn dat zij in de schulden 

komen door bijvoorbeeld daling of verlies van inkomsten. We willen graag preventief onze 

begeleiding inzetten. Het is daarom mooi om te zien dat we dit jaar ook meerdere preventieve 

hulpvragen hebben gekregen. Daarnaast merken we ook dat er naar ons wordt doorverwezen 

wanneer mensen moeite hebben met het regelen van belastingzaken. 

De schuldenproblematiek waarmee mensen bij ons worden aangemeld is  niet altijd heel groot. 

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 

http://www.uitdeschulden.nl/
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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. Het coachen van onze hulvragers om hun 

(financiële) gedrag aan te passen is ook een belangrijk onderdeel van de ondersteuning vanuit 

SchuldHulpMaatje. 

JOBHULPMAATJE 
 

INLEIDING 
In september 2020 is het Swanenburghshofje gestart 

met de uitvoering van het project JobHulpMaatje. Het 

Swanenburghshofje heeft zich voor de uitvoering van het 

project aangesloten bij het landelijke netwerk 

JobHulpMaatje.  In het afgelopen jaar is verder vorm en 

inhoud gegeven aan deze vorm van ondersteuning. 

Vanuit JobHulpMaatje helpen we mensen die op zoek 

zijn naar passend (vrijwilligers)werk. 

MISSIE 
Hulpvragers ondersteunen in het zetten van een 

duurzame stap op de participatieladder. 

VISIE 
JobHulpMaatje staat naast de hulpvragers en helpt hen ontdekken wat bij hen past en wat zij nodig 

hebben om een duurzame stap verder op de participatieladder te zetten, in de zoektocht naar 

(betaald) werk. 

ONZE HULPVRAGERS 
De meeste werkzoekenden die zich aanmelden hebben geen uitkering, 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 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 gebaat zijn bij extra ondersteuning, mensen die geen 

uitkering ontvangen en lange tijd niet gewerkt hebben en mensen die 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 deze doelgroep  begeleiden, is dan 

ook onderdeel van het project. 
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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 

kwetsbaarheid) niet mogelijk is, stimuleren we het zoeken naar passend vrijwilligerswerk dat positief 

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

sommige situaties kan ook het starten van vrijwilligerswerk nog moeilijk zijn. Het aangaan van meer 

sociale contacten en het zorgen voor zinvolle activiteiten kan dan een goede start zijn voor het 

verder uitbouwen van de mogelijkheden. 

JOBGROUPS EN INDIVIDUELE BEGELEIDINGEN 
Ons aanbod bestaat zowel uit individuele begeleiding als uit het geven van JobGroups. We werken 

door middel van 2 soorten JobGroups: de reguliere JobGroups en de JobGroup ‘Ik werk in 

Nederland’. De JobGroup geeft deelnemers de mogelijkheid om te kunnen netwerken,  te oefenen 

met andere deelnemers, elkaar te stimuleren en van elkaar te leren. Zo ontstaat er onderling contact 

en horen we van veel deelnemers terug dat zij nog steeds contact met elkaar hebben 

De reguliere JobGroup 

Deze heeft als doel dat mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt op weg geholpen worden naar 

(vrijwilligers) werk. Dit gebeurt door middel van 

de JobGroup, een creatieve ontmoetingsplek van en 

voor werkzoekenden waaronder begeleiding van 

twee JobGroupleiders, werkzoekenden ontdekken 

wat bij ze past, waar ze goed in zijn en welke 

mogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt. Dit 

gebeurt door middel van creatieve opdrachten, 

testen, gesprekken en praktische oefeningen, 

waaronder het maken van een CV en het oefenen 

met jezelf presenteren. 

De JobGroup 'Ik werk in Nederland' 

Deze JobGroup heeft als doel om mensen die uit een ander land naar Nederland zijn gekomen, 

kennis te laten maken met de Nederlandse arbeidsmarkt, de regels en gewoonten die er gelden in 

Nederland als het gaat om werk. Daarbij speelt taal een belangrijke rol, en zullen de deelnemers 

tijdens deze JobGroup steeds meer Nederlandse woorden gaan ontdekken en begrijpen. 

 

Deelnemers kunnen netwerken, oefenen met andere deelnemers, elkaar stimuleren en van elkaar 

leren. Zo ontstaat er onderling contact en horen we van veel deelnemers terug dat zij nog steeds 

contact met elkaar hebben. 

Elke JobGroup wordt afgesloten met een presentatie van elke deelnemer in de laatste bijeenkomst. 

Hiervoor hebben wij steeds twee gasten uitgenodigd, om de deelnemers feedback te geven op hun 

pitch, maar ook om hen waardevolle netwerkencontacten mee te geven voor het vinden van 

passend (vrijwilligers)werk. De gasten die we hebben uitgenodigd zijn werkzaam in het bedrijfsleven 

en bij de gemeente Gouda. 

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 worden van 

het lesmateriaal van de JobGroup. 
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Verder analyse en kennismaking met de hulpvragers in 2021 

In 2021 hebben zich 26 nieuwe werkzoekenden bij ons gemeld. We zien dat dit minder is dan het 

aantal van 42 wat zich in 2020 heeft gemeld. Wel hebben we in zijn totaliteit meer mensen begeleid 

in 2021, namelijk 27 ten op zichtte van 18 in 2020. Een begeleidingstraject bestaat soms uit alleen 

een JobGroup en soms alleen uit individuele begeleiding. Maar is vaak ook een combinatie van 

beiden. 

De daling in het aantal aanmeldingen horen we terug bij andere locaties van JobHulpMaatje. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de arbeidsmarkt in het afgelopen jaar behoorlijk is 

veranderd. Er is, mede als gevolg van corona, een behoorlijke verschuiving zichtbaar. Er is veel vraag 

naar werknemers en mensen met een relatief kleine afstand tot arbeidsmarkt komen hierdoor 

makkelijker aan een baan. De mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt zijn ook 

de mensen die zich minder makkelijk zelfstandig bij ons aanmelden. Zij worden vaker door een 

andere hulpverlenende instantie naar ons doorverwezen. Als gevolg van de lockdowns is er bij 

meerdere partijen minder klantcontact mogelijk geweest, waardoor wij denken dat er ook minder 

doorverwijzingen zijn geweest. Voor het komende jaar willen wij verder inzetten op het bereiken 

van deze mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

Aantal nieuwe aanmeldingen in 2021 

Aantal intakegesprekken met aansluitend een begeleiding (individueel of JobGroup)  17 

Telefonische afhandeling, doorwijzing of zelf werk gevonden                                              6 

Aanmeldingen in 2021 en nog op wachtlijst                                                                     3 

Totaal aantal aanmeldingen                                                  26 

 

Aantal begeleidingen in 2021 

Nieuwe begeleidingen (JobGroup en individueel)                                                                                   17 

Lopende begeleidingen uit 2020                                                                                                                 10 

Totaal                                                                                           27 
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19%
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Pensioen

Er hebben in 2021 3 JobGroups plaatsgevonden: 

2 reguliere JobGroups en 1 JobGroup ‘Ik werk in 

Nederland’. Vanwege de beperkingen bij fysieke 

ontmoetingen is 1 reguliere JobGroup digitaal 

georganiseerd. De JobGroup ‘Ik werk in 

Nederland’ is in 3 kleine groepjes 

georganiseerd, elk begeleid door 1 vrijwilliger.  

Van de 18 deelnemers aan de JobGroups 

hebben in totaal 11 mensen vrijwilligerswerk 

gevonden en 6 mensen hebben een betaalde 

baan gevonden. Een deel van de deelnemers is 

na de JobGroup nog verder individueel 

ondersteund door een maatje. Een paar 

deelnemers hebben de JobGroup positief 

afgerond en kozen er voor om zelf verder te 

zoeken naar passend werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58%
34%

8%

Achtergrond hulpvrager

Nieuwe
Nederlanders

Regulier

Onbekend

1 3

1
0

2

7

1 2

A
ST

IT
EL

ASTITEL

WIJZE VAN 
AANMELDEN

Landelijke website JobHulpMaatje

Eigen website

Sociaal Team

Gemeente Gouda

Andere organisaties

Informele contacten

65%

31%

4%

Geslacht aanmelder

Vrouw

Man

Onbekend
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TOT SLOT 
In de afgelopen periode van uitvoering, hebben we gemerkt dat het project JobHulpMaatje bekend 

is geworden in Gouda, zowel bij werkzoekenden als bij de gemeente en organisaties in het sociale 

veld. De begeleidingen hebben bij vrijwel alle deelnemers geleid tot stappen omhoog op de 

participatieladder. Al vinden zij niet direct een betaalde baan, dan starten zij wel met 

vrijwilligerswerk of gaan zij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een opleiding te gaan 

volgen. Mensen komen in beweging, en de begeleiding van een maatje, die een periode met hen 

optrekt, wordt als heel waardevol ervaren door de werkzoekenden. 

Een aantal reacties van werkzoekenden die aan een traject bij JobHulpMaatje hebben meegedaan: 

‘Met haar ervaring als HR-adviseur was zij goed op de hoogte van het hoe en waarom en was ook 

geïnteresseerd in mijn verhaal.’ Werkzoekende over individueel maatje 

‘Elke week voelde ik me beter en zelfverzekerder en kreeg weer energie om verder te gaan met het 

zoeken naar een nieuwe uitdaging.’ Deelnemer JobGroup 

‘De mogelijkheid om in contact te komen met mensen in een vergelijkbare situatie was fijn. Daardoor 

kwam ik zelf tot andere en soms betere inzichten.’ Deelnemer JobGroup 

4.   PR & FONDSENWERVING 

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. 

 

Ook door de gemeenten Gouda en Waddinxveen 

worden we gesteund met een subsidiebijdrage voor 

ons werk. Daarnaast kregen we in 2021 van de 

gemeente Gouda ook een projectsubsidie voor de 

voortgang van JobHulpMaatje. Diverse fondsen als 

het Oranjefonds, het Kansfonds, en het VSB fonds 

maakten verder het voortzetten van het project 

JobHulpMaatje mogelijk. 

In het voorjaar heeft het televisieprogramma Petrus 

in het land (KRO NCRV) aandacht besteed aan het 

werk van ’t Swanenburghshofje. 

In 2020 bestond de stichting 40 jaar. In verband met 

de coronamaatregelen is de viering van het jubileum 

uitgesteld. We zijn dankbaar dat we deze mijlpaal op 

7 oktober 2021 alsnog mochten vieren, in een 

bijeenkomst in de Sint Jan. In aanwezigheid van veel vrijwilligers, de burgemeester en een 

wethouder van Gouda en veel andere belangstellenden hebben we geluisterd naar een aantal mooie 

lezingen en toespraken. Daarna was er een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en 

https://www.npostart.nl/petrus-in-het-land/20-02-2021/KN_1725814
https://www.npostart.nl/petrus-in-het-land/20-02-2021/KN_1725814
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een drankje. Ter gelegenheid van het jubileum is een glossy uitgegeven met als titel “40 jaar 

omzien”. Deze glossy geeft een mooi inkijkje in ons werk en via de bezoekers is de glossy ruim 

verspreid in Gouda en Waddinxveen en omliggende kerken en gemeenten. Via de doneercode 

mochten we meerdere giften ontvangen. 

Net tegen het einde van het jaar mochten we een toezegging ontvangen van Stichting "Het Oude 

Mannenhuys". Door deze toezegging kunnen we de kantoorinrichting vervangen en de werkplekken 

op het hofje de noodzakelijke verbetering geven. 

 

40-JARIG JUBILEUM 
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5. FINANCIËLE VERANTWOORDING 

Balans per 31 december 2021     

ACTIVA 31-12-2021 
 

31-12-2020     

Materiële vaste activa           1.368  
 

          3.150  

Kortlopende vorderingen           4.219  
 

          3.765  

Liquide middelen         14.815  
 

        40.150  

Totaal         20.402  
 

        47.065      

PASSIVA 
   

Eigen Vermogen           1.749  
 

              728  

Voorzieningen           3.138  
 

          5.042  

Langlopende schulden                  -    
 

          2.500  

Kortlopende schulden         15.515  
 

        38.795  

Totaal         20.402  
 

        47.065      

    

Winst- en Verliesrekening 2021 
 

2021 
 

2020     

Totaal inkomsten       146.671  
 

      143.200  

Afdracht huuropbrengsten         31.744  
 

        31.002  

Netto inkomsten       114.927  
 

      112.199      

Personeelskosten         55.694  
 

        61.915  

Huisvestingskosten               359  
 

              250  

Organisatiekosten         11.201  
 

        13.907  

Kosten hulpverlening - project JHM         43.927  
 

        34.165  

Afschrijvingen           2.387  
 

          1.302  

Totale kosten       113.567  
 

      111.538      

Bedrijfsresultaat           1.360  
 

              660      

Financiële baten en lasten               338  
 

              261      

Exploitatieresultaat           1.022  
 

              399  

 

We zijn blij dat we 2021 afronden met een klein positief exploitatieresultaat. Het is mooi om te zien 
dat de inzet op het gebied van PR en fondswerving resultaten oplevert. Ook in het komende jaar zal 
het PR- en fondswervingswerk hoge prioriteit hebben zodat we de positieve financiële lijn kunnen 
voortzetten.  
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