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5 jaar SUN Drechtsteden

5-jarig bestaan: jubileumbijeenkomst
Vijf jaar geleden is SUN Drechtsteden gestart als centraal adres voor noodhulp, waar
hulpverleners voor hun cliënten terecht kunnen.
Helaas zijn er nog altijd urgente noden onder mensen die voor wat betreft reguliere
tegemoetkomingen tussen de wal en het schip terecht komen. Hulpverleners in de
Drechtsteden kunnen daarvoor terecht bij SUN Drechtsteden.
Met elkaar hebben we veel kunnen voorkomen, genezen en mogelijk maken. Denk hierbij aan
voorkomen van huisuitzettingen en energieafsluitingen. Denk aan onverzekerde medisch
noodzakelijke behandelingen die zijn uitgevoerd. Het mogelijk maken van het betrekken van
een benedenwoning of woning met lift bij medische noodzaak of het weer zelfstandig kunnen
gaan wonen, wat tevens de samenleving hoge opnamekosten bespaart.
SUN Drechtsteden heeft bewezen dat er behoefte bestaat aan een dergelijke voorziening.
Toch blijft er ruimte voor verbetering. Want wat lost een gift op? Daarom wil SUN Drechtsteden,
zodra de omstandigheden het weer toelaten, een themabijeenkomst organiseren waarin de
waarde en positie van SUN Drechtsteden en verbetermogelijkheden aan de orde komen.
Het doel van onze organisatie is om éénmalig giften te verstrekken in financiële noodsituaties
om daardoor een blokkade in de oplossing van een probleem op te heffen. De hulpverlener
moet een plan hebben voor het zoeken naar structurele oplossingen.
We zien dat dit lang niet altijd lukt. Eén gezin, één plan, één regisseur lijkt nog ver weg. En de
kwaliteit van hulpplannen laat soms te wensen over.
Onze bemoeienis gaat soms dan ook verder dan het verstrekken van een bijdrage en wel door
het geven van adviezen aan de hulpverlener.
Is dat de bedoeling?
Moet dat anders?
Een boeiend vraagstuk voor onze jubileumbijeenkomst.
Uiteraard onder het voorbehoud van de omstandigheden als gevolg van de coronacrisis.
U hoort nog van ons.
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Aanvragen 2020
De binnenkomst van aanvragen is het afgelopen jaar mede door corona onvoorspelbaar
geweest. Aan het einde van het jaar hebben we geconcludeerd dat het aantal
leefgeldaanvragen voor een toename heeft gezorgd. Andere aanvragen zijn ongeveer gelijk
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal toegekende aanvragen is 246,
waarmee 550 cliënten zijn geholpen. In 2019 zijn 168 aanvragen toegekend.
Hieronder is het verloop van de toegekende aanvragen over de afgelopen 5 jaar visueel
gemaakt. Wat we te verwachten hebben in het komende jaar, wanneer hulpverleners niet meer
vanuit huis zullen werken, kunnen we niet voorzien.
Verloop aanvragen 2020, t.o.v. voorgaande jaren

Voornemens 2021
Ons jaarplan voor 2021 is door het dagelijks bestuur vastgesteld. Het is te vinden op onze
website onder Verantwoording.
Anders dan in de afgelopen jaren willen wij het jaar 2021 niet in het teken laten staan van groei,
maar van verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening in relatie tot die van de
instellingen, die een beroep op ons doen. Dit alles in het kader van de versterking van de positie
van de cliënt. De zorgvuldigheid waarmee een hulpplan wordt gemaakt is daarvan een
belangrijk onderdeel. Onze jubileumbijeenkomst kan een begin van die verbetering zijn.
Daarnaast willen we met name aandacht aan het volgende (blijven) besteden:
1. Een goede werkrelatie met de Sociale Dienst Drechtsteden;
2. Aandacht vragen voor het soepeler doorstromen naar zelfstandig wonen vanuit een
beschermde woonvorm en naar het mogelijk maken van de toegang naar medisch
noodzakelijke zorg en behandeling;
3. Mogelijkheden tot meer samenwerking met overkoepelende kerkelijke organisaties;
4. Evaluatie van samenwerking met de tandartsorganisatie (DTV) en Coolblue
(witgoedregeling);
5. Er zal een afstudeeronderzoek plaats vinden door een student naar de werking van ons
aanvraagformulier;
6. Wij zullen trachten meer fondsen te gaan werven en regionale bedrijven aan te spreken op
sociale verantwoordelijkheid;
7. De afhandeling van een aanvraag binnen 1 dag blijft – onder genoemde voorwaarden – een
garantie. Daarnaast zullen wij een eenvoudiger, volledig digitaal aanvraagformulier
introduceren;
8. De Leefgeldregeling blijkt in een belangrijke behoefte te voorzien. Dit wordt voortgezet.

Heb je vragen, zie je mogelijkheden of wil je zaken met ons bespreken? Neem vooral contact
met ons op.

Aanvragen voor eerste huur en borg:
Bijzondere Bijstand of SUN?
In de Drechtsteden krijgen cliënten die met urgentie (moeten) verhuizen, in veel gevallen te
maken met dubbele huur en borg die voor de nieuwe woning betaald moet worden. Ook
mensen die vanuit opvang- of begeleid-wonen-voorzieningen weer kunnen doorstromen naar
een zelfstandige woning, krijgen te maken met dubbele kosten. De huur en/of borg dient snel te
worden betaald, omdat er binnen een paar dagen getekend moet worden voor de nieuwe
woning. Cliënten blijken veelal niet over voldoende spaargeld te beschikken om die dubbele
lasten te dragen. SUN Drechtsteden ontvangt hier regelmatig aanvragen voor. Bij een aanvraag
vragen we om de afwijzing of bewijs aanvraag Bijzondere Bijstand. Bij niet of niet tijdig handelen
springt SUN Drechtsteden bij. We vragen uitdrukkelijk de stap Bijzondere Bijstand niet over te
slaan.

Bereikbaarheid
SUN Drechtsteden is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur.
Het telefoonnummer is 06-29802511.
Wordt de telefoon niet opgenomen, spreek dan de voicemail in en we bellen zo spoedig
mogelijk terug. Mailen kan ook. Ons mailadres is: info@sundrechtsteden.nl. Vanwege het
thuiswerken verzoeken wij u de aanvragen zoveel mogelijk digitaal in te dienen.
Stuur deze mail gerust door naar collega’s die mogelijk kansen zien voor hun cliënten.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en medewerkers SUN Drechtsteden

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@sundrechtsteden.nl toe aan uw adresboek.

