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Hoe bereiken we hulpvragers?
Al eerder schreven wij dat wij gekend willen zijn. In de eerste plaats door hulpvragers.
Zij moeten ons weten te vinden als ze niet uit hun financiële problemen denken te
kunnen komen. Wij leggen hiervoor folders neer, er is een landelijke website van
SchuldHulpMaatje dat naar ons doorverwijst, we hebben een Grip op de Knip Katwijk
website, we informeren de gemeente, verenigingen, stichtingen, corporaties e.a. die
kunnen doorverwijzen naar de hulp die onze maatjes bieden en we proberen media te
interesseren voor onze werkzaamheden. Afgelopen maand hebben we een kleine 500
brieven de deur uitgedaan naar werkgevers. Zij kunnen b.v. zien of er loonbeslag is,
een gesprek aangaan met hun werknemer en eventueel doorverwijzen. Toch lijkt al die
inspanning er niet voor te zorgen dat we alle mensen in financiële nood bereiken,
want:
Uit landelijke cijfers blijkt dat 10% van de huishoudens in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg kans loopt op grote risico's met het huishoudbudget. Dat zijn dan zo’n 2400 huishoudens in de gemeente Katwijk. De gemeente en Grip helpen jaarlijks maar 300 huishoudens. Er is dan ook nog het nodige te winnen.
Hoe bereiken we deze huishoudens? Kennen ze ons niet? Houdt schaamte hen tegen?
Praten over financiële problemen is moeilijk. Vragen om hulp als er schulden zijn maakt
de drempel nog hoger. Door ons lidmaatschap van de landelijke vereniging SHM weten
we dat er meer mogelijkheden zijn om hulpvragers te bereiken. Handig is b.v. een
laagdrempelig inloopspreekuur en de inkoop van een prominente plek bij Google. Als
je iets over schulden intikt bij deze zoekmachine word je automatisch geattendeerd op
het bestaan van Grip.

Contact met de gemeente
Onze relatie met de politiek is prima in orde, zowel plaatselijk als landelijk.
Twee maal per jaar hebben we overleg op het gemeentehuis en op 24 september j.l.
vond er een presentatie plaats voor de gemeenteraad. Hierin hebben wij voorgesteld
een proef te starten met bovengenoemd inloopspreekuur dat dan ondersteund wordt
met een advertentiecampagne op Google.

Contact met de landelijke politiek
Vooraf aan de algemene ledenvergadering van SHM vond op 12 oktober een minisymposium plaats in Delft. Het onderwerp ‘vroegsignalering en preventie van schulden en
armoede’ werd o.a. bijgewoond door staatssecretaris Jetta Klijnsma. Vorig jaar stak ze
ons al via de video een hart onder de riem. Dit jaar hield ze een toespraak, beantwoordde vragen en overlegde ze en petit comité over problemen rond de schuldhulpverlening. Omdat onze voorzitter zich in de Katwijkse situatie zorgen maakt over de
hulp die ZZP-ers (niet) krijgen, antwoordde de staatssecretaris dat die groep toch echt
voor steun kan aankloppen bij de gemeente. Omdat ze deze vraag in het land al eerder
heeft gekregen, beloofde ze dit antwoord in haar gemeentelijke rondschrijven nogmaals te benadrukken.
Voor dit en volgend jaar heeft Klijnsma onze landelijke vereniging een flinke subsidie
toegezegd. Deze is geoormerkt voor het helpen bij het opzetten van nieuwe locaties en
voor het project SchuldHulpMaatje Jong.

