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Voorwoord 

 

Beste lezer, 

Hierbij treft u het eerste jaarverslag aan van de Stichting Urgente Noden Drechtsteden (SUN-
Drechtsteden). Wij presenteren hierin niet alleen jaarcijfers en kengetallen, maar beschrijven ook de 
ontwikkelingen die wij in de samenleving  ervaren en de knelpunten die daarbij optreden. 

In die zin kan het verslag ook dienen voor de verdere gedachtenvorming rondom het armoedebeleid 
in de Drechtsteden en de daarbinnen opererende organisaties.  

Oprichting 
Op 29 oktober 2015 vond de oprichtingsbijeenkomst plaats van de Stichting Urgente Noden 
Drechtsteden, kortweg SUN Drechtsteden. De aanleiding daartoe werd in 2014 onderkend toen het 
Platform tegen Armoede in de Drechtsteden, enkele hulpverleningsorganisaties en gemeentelijke 
diensten een aantal keren bijeen waren geweest om over het vraagstuk van urgente (financiële) 
nood bij mensen in de Drechtsteden te praten. Zij concludeerden in november 2014 dat er in de 
Drechtsteden individuele huishoudens geconfronteerd worden met bijzondere financiële 
omstandigheden of urgente noden. Hierbij gaat het om financiële noden waarvoor geen wettelijke 
voorzieningen (tijdig of voldoende) beschikbaar zijn. Geconcludeerd werd dat het belangrijk is dat er 
mogelijkheden zijn voor hulpverleners om in die situaties tijdig nood te kunnen verminderen. Om die 
reden is op initiatief van het bestuur van het samenwerkingsverband Drechtsteden en met financiële 
steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Fonds DBL uit Rotterdam de oprichting van de 
“Stichting Urgente Noden Drechtsteden” onder regie van SUN Nederland voorbereid. 

De Stichting is een uniek samenwerkingsverband van de overheden in Drechtstedenverband, het 
hulpverleningsveld (van maatschappelijke dienstverlening, thuiszorg, woningbouwcorporaties, 
welzijnsstichtingen tot maatschappelijke opvang en jeugdzorg), maatschappelijke organisaties, 
kerken, particuliere fondsen en de Sociale Dienst Drechtsteden. 

Het eerste jaar 2016 
De Stichting is in januari 2016 operationeel geworden. Er is een kantoor ingericht, een coördinator 
geworven en aangesteld, vrijwilligers zijn aangetrokken ter assistentie bij de financiële en 
administratieve werkzaamheden. Het DB en het AB zijn zodanig samengesteld dat er een 
aantrekkelijke mix is ontstaan aan persoonlijke kennis en vaardigheden. Door de herkomst van de 
leden wordt recht gedaan aan de regionale functie van de Stichting. De ANBI-status is aangevraagd 
en toegekend, SUN Drechtsteden heeft zich aan het werkveld voorgesteld en er zijn 
samenwerkingsconvenanten gesloten met de hulpverleningsinstellingen. Er is een website in de lucht 
gegaan met info over onze werkwijze en er zijn goede contacten met particuliere fondsen gelegd en 
andere instellingen die praktisch dan wel financieel mensen met (urgente) nood ondersteunen. 

SUN Drechtsteden heeft daardoor het gehele jaar 2016 operationeel kunnen zijn en legt met dit 
eerste jaarverslag verantwoording af aan de particuliere fondsen die door hun donatie aan SUN 
Drechtsteden financiële hulp aan mensen in nood mogelijk hebben gemaakt.  Aan het bestuur van de 
Drechtsteden wordt het gebruik van de subsidie t.b.v. de gemaakte bureaukosten verantwoord. 

In totaal heeft SUN Drechtsteden tot 1 januari 2017 een bedrag van € 53.000,- aan giften verstrekt 
voor 81 toegekende aanvragen en zijn er, op basis van 292 contacten, 138 aanvragen in behandeling 
genomen. 
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Samenwerking  
De Stichting heeft de vorm van een publiek-private samenwerking. Landelijke en lokale fondsen 
dragen bij aan de vorming van een jaarlijks giftenbudget, dat geheel ten goede komt aan inwoners 
van de Drechtsteden die financieel in nood zitten. Het bestuur van de Drechtsteden draagt de kosten 
van een klein en efficiënt bureau, waar het werk verzet wordt. Zorg- en hulpverlenende organisaties 
vragen hulp aan voor hun cliënten. Om een maximaal rendement van een gift te krijgen moet deze 
passen in een goed opgezet hulpverleningstraject van de aanvragende organisaties. 

Verantwoording 
SUN Drechtsteden hoopt dat dit verslag u een goed inzicht geeft in het jaar 2016 en dat u het verslag 
met belangstelling zult lezen. Uw reacties zijn altijd welkom. Wij nodigen u dan ook graag uit om - 
daar waar mogelijk - tijd voor vrij te maken.  

 

Namens het bestuur van SUN Drechtsteden, 

Kees Vos, voorzitter 
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Doel 

Statutair 
1. De stichting heeft ten doel: 

a. Het lenigen dan wel verzachten van materiële noden van personen of groepen van 
personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet , 
niet afdoende of niet tijdig voorzien; 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen 
zowel bij private als publiekrechtelijke (rechts)personen, organisaties of instellingen en het 
bieden van een coördinerend platform voor iedere (rechts)persoon die bij de 
dienst-/hulpverlening van de doelgroep van de Stichting is betrokken.  

Doel in 2016 
SUN Nederland stelt dat een hulpverlener met één telefoontje om financiële bijstand kan verzoeken. 
Dit beginsel is door SUN Drechtsteden overgenomen. De richtlijnen van SUN Nederland zijn 
grotendeels door SUN Drechtsteden overgenomen. SUN Drechtsteden voelt zich geholpen door de 
richtlijnen, inclusief werkwijzen. 

Fondsen verstrekken de giften. SUN Drechtstenen voorziet in de weging en afhandeling, waarvoor de 
Drechtsteden gemeenten de betreffende bureaukosten dragen. De Drechtsteden vergoeden SUN 
Drechtsteden via de Sociale Dienst Drechtsteden, waarvoor de dienst maandelijks een overzicht 
ontvangt. Doelstelling/richtlijn vanuit de SDD voor 2016 betreft: 

  Aanvragen  Giftenbudget  Subsidie  

2016  100 à 125  € 50.000,-  € 50.000,- 

Voor wie 
 SUN Drechtsteden is er voor individuele huishoudens die te maken krijgen met bijzondere, financiële 
omstandigheden of urgente noden. Hierbij gaat het om financiële noden waarvoor geen andere 
voorzieningen - tijdig of voldoende - beschikbaar zijn. 

Hulpverleners die met deze situaties geconfronteerd worden kunnen tijdig deze nood verminderen 
en zich wenden tot SUN Drechtsteden. Het gaat om directe hulp voor mensen die in financiële nood 
verkeren en tussen wal en schip belanden. Bijvoorbeeld als er geen regelingen blijken te zijn of als er 
niet tijdig een positief besluit genomen wordt.  

Als het probleem zeer urgent is, kunnen wij helpen met een gift. SUN Drechtsteden biedt geen 
structurele hulp.  

Omdat wij een centraal adres zijn, hoeft de hulpverlener niet zelf op zoek te gaan naar fondsen.  
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Bestuur en medewerkers 

Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur kwam in het jaar 2016 10 keer bijeen en bestaat per 1 januari 2016 uit de 
volgende personen . 

 mr J. (Hans) Bruggeman 

 

Werkzaam geweest als verpleegkundige, waarnemend directeur van een verzorgingstehuis en als 
jurist bij een grote landelijke onderwijsorganisatie. Sinds 2015 met pensioen en actief op kerkelijk 
gebied en sociaal maatschappelijk terrein. 

 A.A. (Lex) Figee (penningmeester)  

 

Woont in Hendrik Ido Ambacht. Werkzaam geweest in de bankwereld en in het onderwijs als docent 
Engels. Nu coördinator van de Stichting Schuldhulpmaatje in H.I. Ambacht en president van de 
Lionsclub IJsselmonde. 

 J.A. (Johan) Lavooi 

 

Ex-wethouder voor Welzijn en Zorg bij de gemeente Sliedrecht. Nu lid van de RvT van een woon-
zorginstelling, voorzitter van het bestuur van de stichting openbaar onderwijs Papendrecht en 
Sliedrecht en vrijwilliger bij de St. Philadelphia. 
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 S. (Sandra) van de Merwe 

 

Werkt bij de St. MEE Drechtsteden als sociaal juridisch dienstverlener; met name op het gebied van 
de schuldenproblematiek. Vanuit die ervaring mede-oprichter van de werkgroep die leidde tot SUN-
Drechtsteden. 

 drs C.J. (Kees) Vos  (voorzitter)  

 

Werkzaam geweest in het lager en voortgezet onderwijs als onderwijzer, docent en rector. 
Bestuurlijk actief (geweest) in de gezondheidszorg, het onderwijs, welzijn, internationale 
samenwerking en participatiesamenleving 

 A.M. (Ton) Wulfert (secretaris)  

 

Voor pensionering gewerkt als manager/directeur bij verschillende organisaties voor welzijn en zorg. 
Nu als vrijwilliger voornamelijk bezig met de problematiek van mensen in achterstandsituaties.  
O.a. oprichter en secretaris van het Platform Tegen Armoede Drechtsteden. 
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 I.E. (Inge) Stevens 

 
Burgerraadslid bij PvdA, bestuurslid bij PvdA, Teammanager bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland 

Bureaumedewerker 
E.A. (Ellen) van ’t Zelfde 

 
 
 
 

 

 

 

Coördinator SUN Drechtsteden. Ervaren sociaal professional met een coördinerende en commerciële 
achtergrond. 

Vrijwillige medewerkers 
 M. (Marleen) Kleyn; administratieve ondersteuning en weging 

 P. (Pleun) Punt; website 

 A. (Ad) Bakker; ICT 

 J. (Jan) de Snoo; verantwoording fondsen 

Algemeen bestuur 
Het algemeen bestuur bestaat in 2016 naast de leden van het dagelijks bestuur uit de volgende 
personen :  

 R.J. (Bob) van de Burgt 

 J. (Joanne) Blaak-van de Lagemaat 

 M.J. (Riet) Duijkers 

 G.J.A. (Guus) Klein Hofmeijer 

 J. (Hans) Berrevoets 

 M. (Michiel) van der Vlies 

 T. (Theo) van Bakel 
 
Het algemeen bestuur kwam 2 keer bijeen. 
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Werkwijze  

Publiek-private samenwerking  
Diverse landelijke en lokale fondsen hebben zich ten doel gesteld mensen die in urgente financiële 
nood verkeren financieel bij te staan met giften. Aanvankelijk kwam de steun alleen bij landelijke 
fondsen vandaan. In de loop van 2016 zijn er enkele lokale fondsen bijgekomen. Een paar lokale 
fondsen verstrekken goederen en diensten (‘in natura’). Daarnaast verstrekt het Sociaal Fonds van de 
Kerken in Dordrecht ook leningen. De door de fondsen verstrekte middelen, naast de richtlijnen en 
de weegcriteria van de betrokken fondsen, zijn leidend bij het toekennen van giften en leningen.  
 
De bureaukosten worden door de Drechtsteden vergoed op basis van een vast budget. Uit dit budget 
wordt onder meer de coördinator (3/5 fte) vergoed. De coördinator verricht onder meer 
administratieve werkzaamheden, waaronder het controleren en wegen van de aanvragen. 
Bestuursleden en coördinator onderhouden  de contacten met de fondsen en de hulporganisaties. 
Sinds november ondersteunt een vrijwilliger 8 uur per week bij de diverse administratieve 
werkzaamheden. 
 
Fondsen, vrijwilligers, de medewerkers, de bestuursleden en de gemeentelijke Drechtsteden vormen 
de publiek-private hulpverlening zoals die is vormgegeven. SUN Drechtsteden wordt ondersteund 
door SUN Nederland. 

Aanvraagprocedure  
SUN Drechtsteden ontvangt ver uiteen liggende aanvragen. Er worden ook aanvragen ontvangen om 
dreigende sancties (op het laatst) te voorkomen (zoals het afsluiten van water en energie, en om 
huisuitzetting tegen te gaan).  
 
De aanvragers zijn werkzaam bij één van de professionele hulp-, dienstverlenende en 
maatschappelijke organisaties. Zij kunnen aanvragen indienen wanneer hun organisatie een 
convenant met SUN Drechtsteden is aangegaan en ze daarmee partner zijn geworden. Het 
convenant bevat afspraken over hoe partijen met elkaar werken. 

Telefonische aanvraag 
SUN Drechtsteden raadt dienst- en hulpverleners aan om vóór het indienen van een aanvraag eerst 
telefonisch contact op te nemen. Van deze mogelijkheid is in de loop van 2016 steeds vaker gebruik 
gemaakt. In veel situaties wordt informatie gegeven over de relevante voorliggende voorzieningen in 
de Drechtsteden en/of de wetgeving. Een oriënterend gesprek stelt de aanvrager en medewerker 
van SUN Drechtsteden in staat mogelijkheden samen na te gaan. Hiervan is aan beide zijden veel 
geleerd. Past een aanvraag binnen de criteria, dan kan een schriftelijke aanvraag worden ingediend. 
Een dergelijk oriënterend gesprek behoedt betrokkenen tevens voor mogelijk veel onnodig werk. 
De sociale kaart voorliggende voorzieningen en mogelijkheden is in de loop van 2016 uitgebreid. 
Vrijwilligersinitiatieven en andere private mogelijkheden worden op de website van SUN 
Drechtsteden vermeld. 

Schriftelijke aanvraag 
Dienst- en hulpverleners kunnen vervolgens een schriftelijke aanvraag indienen. SUN Drechtsteden 
gebruikt daarbij een aanvraagformulier dat staat op de website van SUN Drechtsteden en dat na het 
invullen en het toevoegen van de gevraagde bijlagen per mail of per post naar SUN Drechtsteden kan 
worden toegezonden. Voor het snel en doelmatig behandelen van de aanvragen is een goed 
onderbouwde rapportage noodzakelijk. 



 SUN Drechtsteden – Jaarverslag 2016 
 

8 
 

Toetsing en beoordeling  
De coördinator weegt de aanvragen. Als het nodig is, kan binnen een etmaal hulp worden gegeven. 
Cliënten kunnen zelf geen aanvraag indienen bij SUN Drechtsteden. Als zij bellen met SUN 
Drechtsteden worden zij verwezen naar de hulpverlening van één van de partners of naar 
voorliggende voorzieningen. 
 
De coördinator toetst de aanvragen op volledigheid en onderbouwing en bekijkt, in overleg met de 
aanvrager, of er wellicht toch nog voorliggende voorzieningen aanwezig zijn. Vervolgens vindt een 
weging plaats op basis van de richtlijnen die niet voor alle fondsen gelijk zijn. 
Daarna legt de coördinator de aanvraag met advies voor aan twee bestuursleden. De bestuursleden 
nemen, in en na overleg met de coördinator, de uiteindelijke beslissing over de toekenning. Nadat in 
het eerste jaar door de coördinator en de bestuursleden voldoende ervaring is opgedaan met het 
beoordelen van aanvragen, wordt met ingang van 1 januari 2017 de besluitvorming verricht door de 
coördinator en één bestuurslid. 
 
De organisatie die de aanvraag heeft ingediend, krijgt bericht over het genomen besluit. Dezelfde dag 
nog kan een bedrag door de penningmeester of secretaris worden overgemaakt naar de organisatie 
die de aanvraag heeft ingediend of, indien de situatie het verlangt, rechtstreeks naar de instantie 
waar de te betalen rekening bij open staat. 
De werkwijze van SUN Drechtsteden is beschreven in een folder en staat uitvoerig beschreven op de 
website van de stichting.  

Afronding 
Een toekenningsbrief wordt na toekenning van fonds(en) verzonden naar de aanvrager. Daarin staan 
de begunstigde, het doel, de omvang en een verwijzing naar gemaakte afspraken opgenomen. De 
aanvragende organisatie is verantwoordelijk voor de berichtgeving richting cliënt. 
 
De volledige aanvraag, met het akkoord van twee bestuursleden, het bewijs van de overboeking en 
toekenningsbrief worden in één dossier (digitaal) opgeslagen en tevens op papier bewaard. 

Bereikbaarheidsgegevens  
Richtlijnen voor het indienen van aanvragen en aanvraagformulier zijn direct voorhanden op de 
website www.sundrechtsteden.nl. Voor meer informatie kan men tijdens werkdagen terecht bij de 
coördinator van SUN Drechtsteden. Bij geen gehoor kan men een bericht inspreken of een sms of e-
mail sturen, waarna telefonisch contact door SUN Drechtsteden wordt opgenomen.  

 

Telefoon: 078-6123119                                                       

Mobiel: 06-29802511                                                         

E-mail: info@sundrechtsteden.nl                           

Postadres: Postbus 8001 3301 CA Dordrecht 

Bankrekening: NL58 RABO 0307 7761 31 t.n.v. Stichting Urgente Noden Drechtsteden 

Kamer van Koophandel: 64450104. 

De stichting heeft ook een ANBI-status en beschikt over een privacyreglement.  

RSIN 855671051 
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Samenwerking en convenant  

Regionaal  
In het belang van hen voor wie de aanvraag is bestemd, is SUN Drechtsteden van start gegaan zonder 
dat reeds samenwerkingsafspraken in de vorm van convenanten met partners waren afgesloten. 
 
Een aantal organisaties zijn vervolgens door SUN Drechtsteden benaderd om een convenant af te 
sluiten. Bij andere organisaties werd bij een eerste aanvraag van de betreffende organisaties 
gevraagd de tekenbevoegd manager in te lichten om vervolgens een afspraak te maken. 
Convenantpartners zijn bezocht door de coördinator en veelal een bestuurslid. De werkwijze is 
toegelicht en besproken om vervolgens het convenant ter ondertekening voor te leggen.  

In de loop van 2016 is het aantal partners uitgebreid naar de volgende organisaties: 

 De Blije Borgh 

 Gemiva – SVG Groep 

 Leger des Heils 

 MEE Plus Groep 

 Safegroup 

 Stichting De Hoop 

 Stichting het Babyhuis 

 Stichting Welzijn Alblasserdam 

 Stichting Yulius 

 SWOZ (Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht) 

 Vivenz maatschappelijke dienstverlening 

 Welzijnswerk Sliedrecht 

In 2017 wordt dit uitgebreid. 

Noodfondsen in Nederland en Landelijk Beraad 
In Nederland zijn inmiddels meer dan 20 vergelijkbare SUN bureaus / bureaus voor noodhulp actief 
en wordt er gewerkt aan de oprichting van een aantal nieuwe bureaus (zie hiervoor  
www.sunnederland.nl). 
Er zijn nu vijf miljoen mensen in 81 gemeenten die onder een SUN kantoor vallen. 
Deze bureaus voor noodhulp komen tweemaal per jaar onder de noemer Landelijk Beraad bijeen 
voor het uitwisselen van ervaringen en de bespreking van nieuwe ontwikkelingen binnen de 
financiële hulpverlening. 
 

Communicatie 

In 2016 is een website in de lucht gebracht en een folder uitgebracht. Zie daarvoor 
www.sundrechtsteden.nl  

Donderdag 3 maart presenteerde SUN Drechtsteden zich in de Buitenwacht. Het volledige bestuur 
van SUN was hierbij aanwezig. De bijeenkomst werd goed bezocht door hulpverleners van ca. 30 
verschillende organisaties uit de Drechtsteden, vertegenwoordigers van gemeenten, politieke 
partijen en fondsen. Zij hadden er een informatieve en interactieve middag.  

Op 24 november is voorlichting gegeven over SUN Drechtsteden tijdens een vrijwilligersbijeenkomst 
van de Thuisadministratie van de Vereniging Humanitas. Er waren ruim 40 zeer betrokken 
vrijwilligers op afgekomen. Op 29 november is er een Bijeenkomst voor Informatie en Opinie 
geweest van de  gemeente Alblasserdam over het thema armoede.  

http://www.sundrechtsteden.nl/
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In het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden, dat initiator is geweest van SUN Drechtsteden, 
staat de ontwikkeling van SUN Drechtsteden als vast punt op de agenda. Tijdens het maandelijks 
beraad waar 2 bestuursleden aan deelnemen kunnen gesignaleerde knelpunten worden ingebracht 
waarvoor het Platform of haar deelnemers mee een oplossing kunnen bewerkstelligen. 

Drie keer per jaar vergadert het Platform Dak- en thuislozen. De coördinator neemt hier aan deel. 
Tevens zijn 2 bestuursleden permanent deelnemer. In het Platform wordt de problematiek rond de 
opvang dak- en thuislozen door de betrokken organisaties besproken, wordt beleid op elkaar 
afgestemd en worden oplossingen voor knelpunten bedacht. Organisaties beschouwen SUN 
Drechtsteden als belangrijke voorziening voor het voorkomen van dakloosheid en het kunnen 
huisvesten van daklozen. Aan het Platform nemen ook diverse organisaties deel die helpen in natura 
zoals de huisraadbank. De contacten leveren nuttige mogelijkheden voor afstemming en 
samenwerking op.   

Deelnemers zijn onder andere: Leger des Heils, Stay Clean De Hoop, Diaconaal Aandachtscentrum, 
Yulius, WMO-raad Dordrecht, Buddyzorg MEE, Huisraadbank, GGD, Ongedocumenteerden, Task 
Force Overlast Gemeente, Sociale Dienst, Voedselbank, Broodnodig, Jozua. 

De wijkteams Sociaal Team Oost Dordrecht, de Vivera Wijkteams Zwijndrecht en Stichting 
Welzijnswerk Sliedrecht zijn bezocht. Naast de presentatie van SUN Drechtsteden was er gelegenheid 
voor vragen en uitwisseling van ervaringen. 

Er is een bijeenkomst bij het IDC Sliedrecht geweest om SUN Drechtsteden te presenteren en tevens 
de samenwerking te zoeken. 

Vrijwilligersorganisaties zijn ook graag op de hoogte van de mogelijkheden van SUN Drechtsteden. Bij 
de presentaties hier is benadrukt samenwerking met professionele organisaties (met convenant) te 
zoeken voor het indienen van een  aanvraag bij SUN Drechtsteden. Dit kunnen ook professionals 
binnen de eigen organisatie zijn. Het betreft de volgende organisaties: 

Het Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht ; Stichting Leergeld;  Vrienden van Yulius. 

 

Aanvragen uit de Drechtsteden 

Het aantal telefonische aanvragen over noodsituaties in de Drechtsteden is in de loop van 2016 snel 
gegroeid. In totaal is er 292 keer telefonisch overleg over situaties gevoerd  (fig. 1), waarvan er 138 
hebben geresulteerd in een schriftelijke aanvraag om daadwerkelijk door SUN Drechtsteden in 
behandeling te worden genomen (fig. 2). 

Resultaat Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 

Telefonische aanvragen  
informatie/overleg 

8 15 18 21 29 25 25 22 30 28 46 25 292 

Fig. 1 

Resultaat Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 

Aanvragen (schriftelijk) 3 7 10 11 9 10 14 15 13 11 23 12 138 

Fig. 2 
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Resultaat aanvragen 

 

Fig. 3 

“Nog in behandeling” betreft de aanvragen die eind 2016 niet zijn afgerond en in 2017 zullen worden 
behandeld. 

 

Toekenningen en afwijzingen 

Via een aanvraag van en veelal in samenwerking mét andere organisaties wordt de situatie van de 
betreffende cliënt beoordeeld. Daarbij is geen enkele situatie gelijk. Het is puur maatwerk, waarbij 

ook eerst andere hulpmogelijkheden worden onderzocht. Wij fungeren immers als een vangnet 
nadat hulpverlenende instanties aan het eind van hun (formele) mogelijkheden zijn. De cliënt 
ondervindt hiervan niet direct hinder; de beoordeling van de hele situatie vindt plaats tussen onze 
coördinator en de aanvragende organisatie.  

Voorbeelden verstrekte hulp 
Hieronder een drietal voorbeelden van verstrekte hulp. 

Huiswerkbegeleiding 
Op aanvraag van Gemiva is een bijdrage van € 470,- verstrekt als aanvulling op een bijdrage van de 
Stichting Leergeld. Het is bedoeld voor huiswerkbegeleiding van een dochter van een analfabetische 
moeder. 

Wasmachine 
In samenwerking met de Stichting Anders is aan een cliënt van Bouwman-GGZ een wasmachine 
verstrekt in verband met zijn lichamelijke gesteldheid.  

Elementaire apparaten 
Op verzoek van Met Zorg en Respect is een mevrouw - nadat ze het huiselijk geweld was ontvlucht -
een wasmachine, koelkast en kookplaat verstrekt voor een totaalbedrag van € 480,-. 

Toegekende 
aanvragen

59%

Nog in 
behandeling

6%

Afgewezen 
aanvragen

5%

Ingetrokken 
aanvragen

30%
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Geen gift verstrekt 
Niet altijd werd een gift verstrekt, zoals in de hieronder opgenomen gevallen. 

Tandarts 
De aanvraag vanuit Bureau Sociaal Raadslieden betreft de behandeling door een tandarts. De 
aanvraag wordt gedaan voor met name kronen die de cliënt waarvoor de aanvraag wordt ingediend 
niet meer zelf kan betalen. De betreffende tandarts geeft geen verklaring af dat het hier een urgente 
direct noodzakelijke behandeling betreft.  

Schulden 
Een aanvraag vanuit het Sociaal Wijkteam  betrof aflossing van een huurschuld van een 
alleenstaande vrouw met kinderen. Er blijkt nog niet gehandeld te zijn volgens de 
samenwerkingsafspraken preventie huisuitzetting. Betrokkene is vervolgens eerst aangemeld voor 
een crisisgesprek schuldhulpverlening. Vervolgens is schuldhulpverlening in gang gezet. 

Inrichting 
Via het Sociaal Wijkteam wordt na afwijzing Bijzondere Bijstand een aanvraag ingediend voor enkele 
elementaire apparaten om een nieuwe woning te kunnen betrekken. De woning betreft een andere 
gemeente buiten de Drechtsteden. Hier is cliënt ingeschreven en vervolgens is een fonds in deze 
plaats aangeschreven. 

 

Ingetrokken aanvragen 

De aard van de ingetrokken aanvragen levert het volgende beeld op: 

Voorliggende voorzieningen aanwezig 19 

Aanvraag gaat niet door 8 

Geen noodzaak en urgentie meer aanwezig 4 

Geen tijd om aanvraag te complementeren 5 

Geen rekeningnummer beschikbaar 1 

Oplossing eigen netwerk 2 

Geen akkoord leidinggevende 2 

Totaal 41 

 

Aard van de toegekende aanvragen  

Het toekennen van giften of in enkele gevallen leningen levert het volgende beeld op (fig. 4). In 
Dordrecht worden alleen door het Sociaal Fonds van de Kerken (SFK) leningen verstrekt. In 
samenwerking met het SFK is in enkele gevallen gekozen voor een gift in combinatie met lening. Voor 
alleen een lening wordt gekozen wanneer het voor de cliënt mogelijk is de lening aan te gaan of 
wanneer de aanvraag voor een voorliggende voorziening op zich laat wachten en daarmee niet tijdig 
kan worden gehandeld. Alsnog wordt tot een gift overgegaan wanneer de voorliggende voorziening 
niet wordt toegekend. Een ander voorbeeld voor het verstrekken van een lening betreft een ID-kaart. 
Wij lichten dit elders in dit jaarverslag toe. 

 



 SUN Drechtsteden – Jaarverslag 2016 
 

13 
 

Alblasserdam
5%

Dordrecht
70%

Hendrik-Ido-
Ambacht

1%

Papendrecht
6%

Sliedrecht
3%

Zwijndrecht
15%

 

Fig. 4 

 

Aantal toegekende aanvragen per gemeente 

SUN Drechtsteden heeft uit alle gemeenten binnen de Drechtsteden aanvragen ontvangen. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat uit Dordrecht verreweg de meeste aanvragen zijn ontvangen (fig. 5).  

We dienen  ons te realiseren dat er organisaties alleen in Dordrecht zijn gesitueerd. Cliënten die 
verblijven bij organisaties als Leger des Heils, Safegroup, het Babyhuis, de Hoop zijn ook afkomstig uit 
andere Drechtsteden, maar vanwege hun hulpvraag aangewezen op Dordrecht. Onderstaande 
grafiek toont aan wat de herkomst van de aanvragen is. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 
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Toegekende bedragen per gemeente 

 

Plaats Aantal 
Toegekende 

bedragen 

Alblasserdam 4 2682 

Dordrecht 57 36.757 

Hendrik-Ido-Ambacht 1 3.200 

Papendrecht 5 2.781 

Sliedrecht 2 1893 

Zwijndrecht 12 5768 

Totaal 81 53.081 

Fig. 6 

 

Van genoemde bedragen is € 3.412 als lening verstrekt door het Sociaal Fonds van de Kerken in 
Dordrecht.  

Het totaal van de toekenningen betreft een bedrag van € 53.081,11. Van dit bedrag is een bedrag van 
€ 1.807,95 geretourneerd/ingetrokken. 

Hiermee komt het uiteindelijk totaal bedrag van giften in 2016 uit op € 51.273,16. 
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Toegekende aanvragen per organisatie 

Per organisatie  
Toegekende 
aanvragen 

Aantal 
cliënten 

M V 
Betrokken 

kinderen 
Toegekende 
bedragen 

Antes Groep 3 3 3     1.650 

ASVZ/ Verkerk&Vos 2 6 1 2 3 1.357 

Buitenwacht 1 3 1 1 1 1.250 

De Hoop 1 1 1     51 

Flexus Jeugdplein 1 1   1   233 

Gemiva - SVG 3 4   3 1 872 

s Heeren Loo 1 4   1 3 3.200 

Het Babyhuis 1 1   1   588 

Humanitas DMH 2 2 2     1.782 

IZAH 1 5   1 4 543 

Jeugdbescherming West 1 1     1 862 

Leger des Heils 9 18 4 7 7 5.087 

MEE 4 4 3 1   1.272 

Met Zorg & Respect 1 2   1 1 497 

Reclassering Nederland Regio Zuid-West 1 1   1   200 

Rivas Zorggroep / Sociaal Team Alblasserdam 1 1 1     285 

Rivas Zorggroep 1 6 1 1 4 1.189 

Safegroup 3 4   3 1 1.658 

Sociaal Team Centrum/ Verkerk & Vos 1 1 1     495 

Sociaal Team Centrum/Careyn 1 1 1     350 

Sociaal Team Centrum / MEE 1 1   1   658 

Sociaal Team Centrum/Vivenz 2 3 2 1   1.852 

Sociaal Team Krispijn/Careyn 1 1 1     290 

Sociaal Team Krispijn/Flexus Jeugdplein 1 5 1 1 3 1.653 

Sociaal Team  Krispijn/MEE 3 5 2 1 2 2.471 

Sociaal Team Krispijn/Vivenz 1 1 1     106 

Sociaal Team Oost/Vivenz 2 4   2 2 690 

Sociaal Team Wielwijk/Vivenz 7 13 2 6 5 5.221 

Sociaal Team Wielwijk/MEE 1 2 1 1   417 

Sociaal Team Wielwijk/Zichtbare schakel 1 1 1     140 

Sociaal Team Crabbehof/Crabbehof 3 6 3 1 2 2.169 

SociaalTeam gemeente Alblasserdam 2 6   2 4 1.900 

Sociaal Team Sliedrecht/Rivas 1 2   1 1 1.528 

Stichting Humanitas 1 3   1 2 364 

Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid 1 4 1 1 2 1.000 

Vivera/MEE 1 2 1 1   560 

Vivera/SWOZ 2 2 2     839 

Vivera/Vivenz 5 10 4 2 4 5.088 

Vivenz 5 7 2 3 2 2.497 

Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland 1 1 1     217 

Totaal 81 148 44 49 55 53.081 
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Bijdragen van fondsen  

In 2016 werd te behoeve van de hulpverlening van de volgende fondsen ontvangen: 

 

Stichting Nalatenschap De Drevon 13336,81 

Fonds DBL 12425,77 

Dioraphte 4235,88 

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 2211,28 

Stichting Pape-Fonds 8509,00 

Dekkers-Fonds 750,00 
Stichting Armoedefonds 496,50 

Stichting Anders (in natura) 4151,75 

Algemeen sociaal Fonds Papendrecht (ASFP) 594,50 

Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC) 
Sliedrecht 

400,00 

Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht (lening) 3411,67 

Moskee 200,00 

Dockwerkers 50,00 

Schenking Van Bakel 500,00 

  

Totaal 51273,16 

 

In Natura 
In natura betekent dat er giften toegekend worden door producten of diensten te verstrekken. Deze 
producten vertegenwoordigen een geldelijke waarde. De geldelijke waarde, gebaseerd op het bedrag 
aanvraag of winkelwaarde, is in bovenstaand overzicht opgenomen. 

Zonder al deze bijdragen is het bestaan van SUN  Drechtsteden als publiek-private 
samenwerkingsorganisatie ondenkbaar! 

 

Signaleringsfunctie SUN Drechtsteden 

In het eerste operationele jaar viel ons bij de aanmeldingen en beoordelingen van de aanvragen een 
aantal uiteenlopende zaken op, die te maken hebben met onderwerpen als de vigerende 
regelgeving, de procedures en het verloop van de samenwerking tussen partners in het veld. Een 
korte beschrijving: 

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) 
De SDD heeft een aantal regels voor wat betreft hulpverlening die bepaalde vormen van 
ondersteuning vrij categorisch afwijzen. Tegelijkertijd is er de ruimte om bij een individuele 
beoordeling maatwerk te leveren. Het is voor ons en andere hulpverleners niet altijd duidelijk 
wanneer en op wie je een beroep kunt doen voor een maatwerkbeslissing. Wanneer is het wettelijk 
kader leidend en wanneer lokaal beleid? Wat zijn algemene kosten, wat betekent zelf kunnen 
voorzien in kostendekking en wanneer hebben we het over bijzondere omstandigheden? Gelden de 
voorliggende voorzieningen niet voor cliënten met schulden? Wat als er niet kan worden 
gereserveerd of gespaard? 

Als voorbeelden deden zich voor: kosten voor het aanvragen van een ID-kaart, het verlenen van een 
overbruggingskrediet bij financiële crisissituaties die overigens vaak ontstaan door vorderingen van 
bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst en het CJIB. Maar ook kosten die ontstaan bij de eerste 
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huur en/of borg bij de overstap van de eerste opvang in/bij hulpverleningsinstellingen naar 
(begeleid) zelfstandig wonen en medische kosten die niet in het basisverzekeringspakket zitten. 

Huisuitzettingen  
Ondanks het convenant Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden kwamen 
er toch een behoorlijk aantal dreigende uithuiszettingen (al of niet met kinderen) voor, waarbij een 
beroep op SUN Drechtsteden werd gedaan. Aandachtpunten zijn: de opbouw en overdracht van een 
cliëntendossier, de mogelijkheid met cliënten zelfstandig reële en na te komen afspraken te kunnen 
maken en het toezicht hierop, de samenwerking tussen convenantpartners, het toepassen van eigen 
beleid van convenantpartners en de regie en de eindverantwoordelijkheid op en voor het proces 
zoals opgenomen in het convenant. 

Voorliggende voorzieningen 
Voorliggende voorzieningen zijn niet in alle gevallen de meest efficiënte en goedkoopste oplossingen. 
Nader overleg en afstemming tussen verantwoordelijke instanties is hier gewenst. 

Vrijwilligersorganisaties kunnen door lagere subsidies wel (gratis) menskracht leveren, maar vaak 
niet meer in de daarbij horende materiële kosten van hulp voorzien. Een bezinning op het 
subsidiebeleid voor dit type organisaties lijkt ons meer dan gewenst. 

De maatschappelijke waarde van giften van SUN behoeft aandacht. Bijvoorbeeld ter voorkoming dat 
mensen dakloos worden of dat ze vanuit een instelling zelfstandig kunnen gaan wonen. Dit heeft 
veelal een preventieve werking en voorkomt andere kosten in de toekomst. Het zou goed zijn dit 
laatste te kwantificeren.  

Dit geldt ook voor giften die ‘in natura’ worden verstrekt. De inzet van vrijwilligers en de materiële 
giften van bedrijven zijn enkele voorbeelden van wat SUN inzichtelijk probeert te maken. Ook de 
erkenning naar hen die voor anderen in onze samenleving klaarstaan, verdient de aandacht 

Relatie met kerken 
De opgebouwde relatie met de kerkelijke organisaties in Dordrecht is goed te noemen. In 
Papendrecht en Sliedrecht is de samenwerking opgestart. Wij zouden de relaties graag verder willen 
uitbouwen en ook in de andere gemeenten willen opstarten.  

Deskundigheid 
Meermalen constateren wij dat de kennis van hulpverleners over de sociale kaart en voorzieningen 
niet altijd toereikend is. Dat wordt vooral gezien bij – startende - wijkteams.  

Het gevolg is dat veel tijd verloren gaat in overleg met de aanvragende hulpverleners. Tijd, die niet 
altijd zichtbaar is in de cijfers die wij presenteren. 

Versnippering  
In diverse gemeenten is sprake van een recente toename van het aantal initiatieven op het terrein 
van de armoedebestrijding en de hulpverlening daarvan . Hoewel dit op zichzelf een verheugende 
ontwikkeling is, moet ook geconstateerd worden dat het totale zicht op alle mogelijkheden hierdoor 
eerder verslechterd wordt dan verbeterd. 

SUN Drechtsteden ziet voor zichzelf een taak om een totaal overzicht te blijven houden en een 
centrale rol te vervullen in die situaties waarbij cliënten en hulpverleners door de bomen het bos niet 
meer zien. 

Dat SUN hier niet alleen in staat blijkt ook uit het feit dat enkele regionale fondsen SUN Drechtsteden 
gevraagd  hebben de verschillende fondsen uit te nodigen voor uitwisseling en afstemming. 
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Centrumgemeente Dordrecht 
Het merendeel van de aanvragen komt uit de gemeente Dordrecht. Enerzijds komt dit doordat de 
Dordtse hulpverleners ons het best weten te vinden. Anderzijds komt het ook omdat een groot deel 
van de doelgroep in de gemeente Dordrecht is gehuisvest omdat deze gemeente fungeert als 
centrumgemeente. Desondanks is de spreiding over de andere gemeenten voor verbetering vatbaar, 
hetgeen wij als een opgave voor het jaar 2017 zien.  

Meerjarenbeleid en vooruitblik 
In het onderzoek van eind 2014 is op basis van informatie over de Drechtsteden in combinatie met 
gegevens van andere noodhulpbureaus in het land SUN Nederland tot een schatting van de te 
verwachten aanvragen in de Drechtsteden gekomen. Naar verwachting zal het gaan om tussen de 
400 en 500 aanvragen jaarlijks, waarvoor ongeveer €200.000,- aan giften nodig zal zijn.  
De opbouw en ontwikkeling van een Noodhulpbureau gaat echter geleidelijk. Op grond van de 
prognose van het onderzoek is de volgende meerjarenraming opgesteld: 
  
 Aanvragen Giftenbudget Subsidie 
   (fondsen) (exploitatie) 
2016 100 à 125 €   50.000 € 50.000 
2017 250 à 315 € 125.000 € 50.000 
2018 400 à 500 € 200.000 € 50.000 
 
De resultaten van het eerste verslagjaar 2016 komen overeen met de prognose. Op basis van de 
ervaringen van het afgelopen jaar willen wij voor de komende jaren wijzen op de volgende 
verwachtingen en ontwikkelingen: 

 de rol van wijkteams  is nog in ontwikkeling, maar ze laten zien dat ze meer zicht krijgen 
op de (noden) van mensen en dat ze steeds beter in staat zijn om passende 
ondersteuning te geven; 

 zowel op Drechtstedenniveau als op lokaal niveau is er aandacht voor een uitbreiding 
van het  armoedebeleid; 

 mede op basis van door ons aangereikte signalen kunnen er verbeteringen in de 
bereikbaarheid en toepassing van voorliggende voorzieningen behaald worden; 

 de Drechtsteden worden versterkt met de toetreding van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam;  

 in het werkgebied bestaat een fijnmazige hulpstructuur van kerken, particuliere 
initiatieven en (lokale) overheid in lijn met de zich verder ontwikkelende 
participatiemaatschappij; 

 de ervaring heeft geleerd dat samenwerking tussen de verschillende hulporganisaties op 
basis van goede werkafspraken kansrijk en succesvol is;  

 de bekendheid van SUN Drechtsteden in de regio zal verder toe nemen; 

 SUN Drechtsteden verwacht voor de komende jaren op grond van het bovenstaande een 
verdere groei aan aanvragen. 
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