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Voorgeschiedenis
In het Diaconaal Wmo Platform Wageningen (DWPW), opgericht in 2006, is geregeld aan de orde
wat de Wageningse kerken gezamenlijk kunnen doen voor de Wageningse bevolking. Daarbij is ook
gekeken naar schuldhulp dienstverlening. Het DWPW heeft vanaf het begin geparticipeerd in het
Domeinoverleg Schuldhulpdienstverlening en daar gesondeerd of een maatjes project een bijdrage
zou kunnen leveren. In januari 2014 is in het DWPW besloten een werkgroep in te stellen die een
schuldhulpproject project als onderdeel van het Schuldhulpmaatjes netwerk zou kunnen
ontwikkelen.
De werkgroep heeft
- onderzocht of er in de kerken voldoende vrijwilligers beschikbaar zouden zijn. Op een
informatiebijeenkomst in februari 2014 hebben 20 belangstellenden aangegeven beschikbaar te zijn
om vrijwilliger te worden.
- in februari een onderhoud met de wethouder gehad, die ISOFA kritisch bevroeg en tenslotte
toezegde dat de gemeente met ISOFA in zee wilde. De gemeentelijke subsidies waren op dat
moment al verdeeld, maar ISOFA zou in 2016 samen met andere ketenpartners een subsidie
aanvraag voor de jaren 2017 e.v. kunnen doen
- met hulp van het landelijk Steunpunt SHM is een anonieme schuldenanalyse op postcodegebieden
van Wageningen gedaan en daarbij is gebleken dat ruim 20% van de huishoudens zich in een
risicogebied bevindt (>8 op een schaal van 1-10)
Stichting ISOFA
De locale organisaties van de Vereniging Schuldhulpmaatjes (SHM) hebben een stichtingsvorm.
- De stichting ISOFA (Interkerkelijke Stichting voor hulp bij Financiële Administratie) is opgericht.
De stichtingsakte is gepasseerd op 27 augustus 2014
- Er is een basisdocument geschreven op basis waarvan ISOFA fondsen heeft aangeschreven.
Er een website gemaakt, een bankrekening geopend, en een aanvraag voor een ANBI status gedaan.
Inmiddels hadden plaatselijke kerken al wat financiële middelen verschaft
- Eind november kreeg ISOFA bericht dat zij de ANBI status heeft gekregen en enkele dagen daarna
dat het Oranje Fonds wil ondersteunen met een subsidie van € 15.000 en daarop een voorschot van
75% wil verstrekken. Dat maakte het mogelijk dat het werk voortgang kon hebben. Voorwaarde voor
de subsidie van het Oranje Fonds is dat ISOFA ook op andere wijze eenzelfde bedrag verwerft. Dat
maakte duidelijk dat het aanboren van andere fondsen hoge prioriteit had. Inmiddels heeft een
aantal andere fondsen (Skanfonds; Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, Amsterdam; Haëlla
Stichting; Stichting Pape Fonds; Stichting Jan Hendrik Willem Pasman; Janivostichting) een subsidie
toegezegd.
- Het bestuur van de stichting heeft een aantal informatie en beleidsdocumenten en protocollen
opgesteld. Op 28 december 2014 is een coördinator (0,25 fte) benoemd. De coördinator heeft in
december de cursus van Schuldhulpmaatje gevolgd en afgerond. Er zijn plannen gemaakt om begin
2015 voor 10 vrijwilligers een SHM-cursus in Wageningen te organiseren (gerealiseerd in februari
2015).
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