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VAN: Stichting Hulpfonds Hellendoom 
AAN: Gemeentebestuur (College van B en W. en Gemeenteraad) 
van de gemeenten Hellendoom, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden 

L.S.! 

In aansluiting op ons onderhoud over het opzetten van een INLOOPHUIS in de gemeente 
Hellendoom, bied ik u de laatste ontwikkelingen aan, mede geïnitieerd door de Stichting 
Hulpfonds Hellendoom. 
Nu de eerste fase van PLAN HELLENDOORN goed loopt in onze gemeente, zijn we toe aan 
het opstarten van de tweede fase: vrijwillige en verplichte (financiële) begeleiding van 
mensen die dat nodig hebben. Om goed opgeleide, gecertificeerde (dus professionele) 
vrijwilligers daarvoor te kunnen werven kan een INLOOPHUIS een belangrijke rol spelen. 
Omdat het woord 'inloophuis' een verkeerde beeldvorming kan oproepen, welke niet in 
overeenstemming is met wat wij bedoelen, denken we erover na om wellicht liever te spreken 
van de 'HUISKAMER van HELLENDOORN'. 

Graag bied ik u het PLAN HELLENDOORN aan met het verzoek dit eens door te willen 
lezen evenals onderstaande stellingen: 
- In iedere burgerlijke gemeente is een onderste vangnet noodzakelijk omdat de 
bestaande wetgeving niet in staat blijkt alle noodzakelijke hulp op tijd te bieden (zoals 
SHH inmiddels duidelijk in de praktijk heeft kunnen aantonen). 
- In iedere burgerlijke gemeente is vrijwillige en verplichte (financiële) begeleiding 
noodzakelijk omdat anders te vaak vele mensen opnieuw in de problemen raken; 
bestaande, betaalde, professionele hulpverlening laat te veel steken vallen en kent te 
lange wachtlijsten (zoals SHH inmiddels duidelijk in de praktijk heeft kunnen 
aantonen). 
- De integratie van diverse bevolkingsgroepen in Nederland wordt door de tweede fase 
van PLAN HELLENDOORN optimaal gestimuleerd en levert voor de overheden een 
miljoenenbesparing op in deze tijd van recessie. 

Binnen de gemeente Hellendoom merken velen dat onder provinciale en landelijke 
bestuurders steeds meer mensen zijn die hun taken verrichten op zo'n grote afstand van vele 
burgers en op zo'n elitaire manier, dat mensen er moedeloos van worden. Vele burgers voelen 
zich niet meer gekend omdat er te vaak over hen en niet meer met hen wordt gesproken, 
beslist en bestuurd. Daardoor neemt het vertrouwen van burgers in bestuurders van allerlei 
instanties en instellingen af. 

Het bestuur van de Stichting Hulpfonds Hellendoom (SHH) merkt dit vrijwel dagelijks bij de 
uitvoering van haar werkzaamheden: een onderste vangnet zijn voor burgers die tussen wal en 
schip vallen binnen de gemeente Hellendoom. Zij zoekt samen met hulpvragers naar 
mogelijke oplossingen om uit probleemsituaties te kunnen komen en dat werkt heel goed. 
Vele vrijwilligers zetten zich in voor dit werk en zij doen het vaak beter dan betaalde 



professionals! Dit feit willen wij graag laten zien aan de rest van Nederland. Daarnaast 
lanceren wij PLAN HELLENDOORN als mogelijkheid voor alle burgerlijke gemeenten in 
Nederland, in de hoop dat daarmee een dam kan worden opgeworpen tegen de afname van 
vertrouwen van burgers in bestuurders van allerlei instanties en instellingen. Maar daarvoor is 
dan wel nodig dat provinciale en landelijke bestuurders hun vertrouwen uitspreken in de 
plannen die in Hellendoorn zijn ontwikkeld. Deze plannen leiden tot: 

- Miljoenenbezuinigingen ten aanzien van lasten die nu nog moeten worden betaald, 
maar waarvan een groot gedeelte, soms zelfs beter, door de zogenaamde 'grijze golf 
(gepensioneerden en anderen met vrije tijd) binnen vrijwilligerswerk kan worden 
uitgevoerd tegen een fractie van de bedragen die nu daarvoor worden uitgegeven. 
- Integratie tussen verschillende groepen 'mede(r)landers' omdat de nodige begeleiding 
in dit plan automatisch leidt tot diepgaande onderlinge contacten en beter onderling 
begrip (ook voor betaalde bestuurders die dit mogelijk maken). 
- Via uitvoering van de in PLAN HELLENDOORN omschreven HUISKAMER, 
ontmoeten hulpverleners, hulpvragers en anderen, elkaar en ontstaat er een nieuwe 
vorm van burenhulp (noaberschap) via deze huiskamers in de diverse gemeenten. 

Graag verneem ik uw reacties op het bovenstaande. Kunt u ermee instemmen of hebt u 
waardevolle tips voor veranderingen c.q. wijzigingen? 
Ook andere gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuurders vragen wij om advies en 
mede ondersteuning van een subsidieaanvraag bij de Provincie Overijssel, want als we de 
plannen van Hellendoorn verder willen brengen naar andere gemeenten, dan zullen er 
gedrukte voorbeeldplannen moeten worden verspreid en dat kost geld. 
Wij vragen aan de buurgemeenten ook te gaan werken aan een onderste vangnet dat 
voornamelijk bestaat uit vrijwilligers. Wij (SHH) zijn bereid mee te doen in de opbouwfase. 
Daarnaast kunnen vrijwilligers uit buurgemeenten worden opgeleid in Hellendoorn-Nijverdal, 
waarna ze als profesionele gecertificeerde vrijwilligers in de eigen gemeente aan het werk 
kunnen als financiële begeleider. 
Daarbij willen we altijd aansluiten op bestaande vormen van hulpverlening en zal ert altijd 
sprake moeten zijn van het aanvullen en verrijken van elkaar. 

Wij verzoeken u vriendelijk om samen met SHH een subsidieaanvraag in te dienen bij de 
Provincie Overijssel voor het opzetten van dit pilot-project in Nijverdal. De aanvraag behelst 
3 x € 25.000 subsidie. Dat wil zeggen 25.000 euro in 2011, in 2012 en in 2013. 
Daarnaast komt er subsidie uit de Motie Ortega. Het Ministerie van SZW subsidieert 
eenmalig 20.000 euro aan hellendoorn voor dit project. De rest van de gelden moet komen 
van (bedrijfs)sponsoren, gemeentelijke overheden en donateurs. 



SUBSIDIEAANVRAAG BIJ PROVINCIE OVERIJSSELVAN DE GEMEENTEN: 
Hellendoorn. Riissen-Holten. Twenterand en Wierden 

De gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden zijn bereid van elkaar te 
leren. Op het punt van armoedebestrijding en financiële begeleiding door professionele, 
gecertificeerde vrijwilligers willen ze daarom o.a. de opleidingstrajecten hiervoor koppelen. 

De aanleiding voor deze subsidieaanvraag bij de Provincie Overijssel is de Motie Ortega, 
welke is aangenomen door de Tweede Kamer. Het Ministerie van SZW stelt landelijk 
subsidie beschikbaar tb.v. de opleiding van 'Schuldhulpmaatjes'. Als pilot-gemeenten zijn 
aangewezen Hellendoorn, Den Haag, Alphen aan de Rijn en Lelystad. Deze subsidie loopt 
van 1 juli 2010 tot 1 juli 2011. Uit het subsidiegeld worden de cursussen en de cursusleiders 
betaald. De pilot-gemeenten ontvangen elk een startsubsidie van 20.000 euro van het Rijk. 

Inmiddels zijn in de gemeente Hellendoorn de eerste cursussen gestart en daarna kunnen de 
eerste vrijwilligers, die zijn opgeleid tot professionele, gecertificeerde budgetmaatjes, begin 
2011 aan de slag in de gemeente Hellendoorn. 

De gemeenten Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden willen, samen met Hellendoorn, ook 
leren van het zogenaamde PLAN HELLENDOORN, dat bestaat uit drie fasen: 

1. Oprichting van een onderste vangnet in iedere burgerlijke gemeente. In Hellendoorn is 
dit de Stichting Hulpfonds Hellendoorn, welke al een drietal jaren functioneert. 

2. Oprichting van een Stichting Financiële Begeleiding, welke budgetmaatjes opleidt en 
inzet t.b.v. allen die (financiële) begeleiding nodig hebben. In Hellendoorn werkt deze 
stichting onder de naam BOOM (Budget Op Orde Maken). 

3. Oprichting van een Stichting De Huiskamer van ... (of Buurtkamer - zoals het in 
Hardenberg wordt genoemd) gevolgd door de naam van de burgerlijke gemeente. 

De cursussen, die al in Hellendoorn zijn gestart, kunnen ook worden gevolgd door 
vrijwilligers uit omliggende gemeenten te beginnen met de gemeenten die in deze 
subsidieaanvraag worden genoemd. 

Omdat de eerste subsidieïnjectie van het Rijk stopt per 1 juli 2011, vragen wij als vier 
gemeenten een vervolgsubsidie van 25.000 euro per jaar over de jaren 2011,2012 en 2013. 
Waar in het eerste jaar 1 gemeente 20.000 euro subsidie ontving, betekent dit voor de 
komende jaren slechts 25.000 gedeeld door vier gemeenten = 6.250 euro subsidie per jaar per 
samenwerkende gemeente. Het project zal zich ook richten op jongeren die in de schulden 
zijn gekomen, maar ook op alle andere leeftijdscategorieën. Het ontbrekende geld zullen de 
vier gemeenten via andere bronnen trachten te verwerven. Na driejaren zullen we evalueren 
en afspraken maken over het vervolg. U kunt bij de heer H. Mensink, lid van Gedeputeerde 
Staten in Overijssel, verdere inlichtingen verkrijgen. Hij woont binnen de gemeente 
Hellendoorn en is betrokken bij PLAN HELLENDOORN. 

Namens de gemeente Hellendoorn: 

Namens de gemeente Rijssen-Holten: 

Namens de gemeente Twenterand: 

Namens de gemeente Wierden: 


