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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 

De gemeente Weert is ambitieus is als het gaat om het bestrijden van armoede en 

schuldenproblematiek. Samen met het Weerter zorgnetwerk denkt zij dat een SUN-noodhulpbureau 

een goede aanvulling zou kunnen zijn op de huidige voorzieningen, om de doelstellingen van het 

Aanvalsplan Armoede 2018 - 2020 te realiseren. Voorliggend rapport van het SUNN-

draagvlakonderzoek binnen het netwerk van gemeente-hulpverleners-donateurs dient antwoord te 

geven op dit vermoeden. 

Centraal stonden de vragen: 

Zijn partners binnen het Weerter armoedebestrijdingsnetwerk, 

• Overtuigd van wenselijkheid, nut en noodzaak van een SUN Weert en 

• Is er bereidheid om actief te participeren aan een SUN Weert?  

Er zijn gesprekken gevoerd met zestien vertegenwoordigers met verschillende achtergronden 

(gemeente, bewoners, hulpverleners, wijknetwerk en donateurs). Er is breed uitgesproken dat dat er 

behoefte is aan: Een breed toegankelijke fonds dat snel en flexibel kan inspringen op een financiële 

nood van de Weertenaar, als de situatie erom vraagt binnen een paar uur.  

Een SUN Weert is daarmee noodzakelijk om persoonlijke drama’s te voorkomen voor de mensen die 

nu buiten de boot vallen. Door de positieve bijdrage die de gift of lening levert aan het proces van 

groei uit armoede voor de bewoner, wordt de komst van een SUN Weert ook als nuttig gezien. Een 

SUN Weert draagt tevens bij aan een betere allocatie van bestaande voorzieningen.  

Uit de gesprekken blijkt daarnaast dat de deelnemers vinden dat een lokaal SUN-netwerk goed past 

binnen het vigerende beleid van ‘1 loket voor armoede’, het actief interveniëren, een paraat netwerk 

in dienst van de behoeftigen en het bereiken van de doelgroep. Het concept van SUN Weert past bij 

de cultuur en samenwerkingsgeest die er heerst binnen de gemeente Weert; pragmatisch, met 

vertrouwen en met korte lijntjes. Verschillenden mensen hebben aangegeven actief te willen 

meewerken of participeren met een toekomstig SUN-noodhulpbureau. Er is landelijk en lokaal al 

budget toegezegd. Al is dat laatste nog beperkt. 

Een doorrekening van de landelijke gemiddelden van de 26 reeds actieve SUN-noodhulpbureaus naar 

de situatie in Weert levert de volgende getallen op: 

Gemeente Aantal inwoners Aantal huishoudens 
(aantal inwoners : 2,24)  

Aantal aanvragen  
(1% van huishoudens afgerond) 

Weert 49.855 22.257 223 

Totaal   223 aanvragen per jaar 

 

Een gemiddelde gift van SUN bedraagt €500,- Op termijn betekent deze inschatting dat SUN Weert op 

jaarbasis met een giftenbudget van €111.500,- (223 aanvragen x €500) moet kunnen gaan werken. 

Om te starten in 2020 schatten wij in dat een giftenbudget van 20% van het totaal, d.w.z. ongeveer 

€25.000 een mooie start zal vormen (uitgaande van ca. 50 aanvragen in eerste aanleg). 

Met de uitkomsten van deze rapportage staat het licht op groen voor een volgende fase, te starten na 

oplevering van deze rapportage. In deze voorbereidingsfase wordt in samenwerking met een 

voorbereidingsgroep concreet invulling gegeven aan SUN Weert: het lokaal inrichten van de 

werkzaamheden, het schrijven van de statuten en het oprichten van de stichting, het aanstellen van 
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een bestuur en coördinator, enz. De ureninzet vanuit SUNN (die gefinancierd wordt door de 

gemeente) is daarbij variabel: hoe meer de voorbereidingsgroep zelf doet, hoe minder SUNN hoeft te 

ondersteunen.  

Specifieke aandacht dient in deze fase ook uit te gaan naar de lokale fundraising. In tegenstelling tot 

veel andere gemeenten in Nederland, zijn er in Weert minder institutioneel georganiseerde donateurs 

/ fondsen.  Er zijn wel veel serviceorganisaties die elk op hun eigen schaal bijdragen en veel private 

personen die bijdragen aan de ontwikkeling van Weert. Dat is natuurlijk een prachtige basis voor SUN 

Weert, meer vergt wel persoonlijke aandacht en een specifieke lokale benadering.  

Het verdient tevens de aanbeveling in de volgende fase als gemeente de aanvullende optie van een 

SUN Sociaal Leenfonds (SSLF) nader te verkennen. Dit SSLF is een revolverend fonds dat gevuld wordt 

door de gemeente. Het SSLF maakt het mogelijk om mensen met kortlopende liquiditeitsproblemen 

zonder problematische schulden te voorzien van een lening. Het oprichten van een SSLF sluit goed aan 

bij de Weerter optiek van armoedebestrijding en zou -indien gewenst- ook in een later stadium 

geïntroduceerd kunnen worden. (zie bijlage 2). 

Een goede start van de volgende fase zou kunnen zijn om met een select gezelschap bestaande uit de 

voorbereidingsgroep en potentiële donateurs een werkbezoek af te leggen bij twee bestaande SUN-

noodhulpbureaus. SUN Nederland is in samenwerking met de bestaande noodhulpbureaus graag de 

gastheer. 

Leeswijzer 

 
In voorgaand hoofdstuk zijn de opzet, conclusies en aanbevelingen op hoofdlijnen beschreven. 

Wanneer u interesse heeft in de opbrengsten van het draagvlakonderzoek onder sleutelfiguren uit de 

Weerter gemeenschap, meer wilt weten over achtergrond van SUN Nederland en de werking van een 

lokaal SUN noodhulpbureau dan raden we u aan verder te lezen.  

Na de inleiding met de beschrijving van de onderzoeksvraag en gekozen werkwijze (interviews met 

betrokken) wordt in een drietal pagina’s het concept van een lokaal SUN noodhulpbureau uit de 

doeken gedaan. Wat is het, wie doet het, waarom en op welke manier wordt er gewerkt? We kijken 

vervolgens schematisch naar de fase van dit onderzoek (draagvlakbepaling) in het proces van de 

eventuele totstandkoming van SUN Weert.  

Daarna zoomen we kort in op de wijze waarop de armoedebestrijding is georganiseerd in de 

gemeente Weert. Welke schaal, welke partijen, hoe is de samenwerking en welke voorzieningen zijn 

er en zijn die altijd toereikend? Vanuit dat perspectief kijken we naar nut en noodzaak van de komst 

van een SUN Weert en welke gevolgen de persoonlijk ervaringen van de geïnterviewden hebben voor 

de vorm van een lokale Stichting Urgente Noden.  
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Aanleiding, Doel, Tijdslijn en Afbakening  
 

De gemeente Weert werd door Wonen Limburg en het Samenfonds gevraagd een lokaal 

noodhulpbureau te overwegen. Ondanks alle regelingen op het terrein van inkomen en 

bestaanszekerheid kunnen individuele bewoners (gezinnen) worden geconfronteerd met financiële 

problemen en daarmee in (ernstige) nood komen. Het betreft problemen waarvoor de geldende wet- 

en regelgeving en gemeentelijk beleid niet, niet voldoende of niet tijdig een oplossing kan bieden. 

Hiermee worden hulp- en dienstverleningsinstellingen geconfronteerd zonder over voldoende 

hulpbronnen te beschikken waarop snel en tijdig een beroep kan worden gedaan.   

Uit de eerste gesprekken kwam naar voren dat de gemeente Weert ambitieus1 is als het gaat om het 

bestrijden van armoede en schuldenproblematiek. Zij heeft duidelijk oog voor individuele noden en 

denkt dat een SUN-noodhulpbureau een interessante aanvulling zou kunnen zijn op hetgeen er op dit 

moment in Weert door de gemeente en ook andere partijen gefaciliteerd en/of gefinancierd wordt. 

De gemeente Weert heeft in samenwerking met Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) de 

handschoen opgepakt en opdracht gegeven tot een verkenning naar nut, wenselijkheid en 

haalbaarheid van een SUN Weert. 

Bij deze verkenning gaat het uitdrukkelijk ook om de beeldvorming en verwachtingen omtrent het 

functioneren van een SUN-noodhulpbureau en de bereidheid tot betrokkenheid van directies en 

bestuurders van hulpverleningsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bij donateurs -  

waaronder fondsen, levensbeschouwelijke organisaties, bedrijfsleven en particuliere initiatieven- in de 

gemeente Weert. Aan de orde komt ook een beeld van reeds bestaande initiatieven en de 

mogelijkheden om die initiatieven te versterken.    

De opdracht tot verkenning gaat over het werkgebied en de inwoners van de gemeente Weert. Dat 

beslaat het gebied van en tussen Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek, Tungelroy en Weert. 

 

                                                           
1 Deze ambitie wordt helder uitgesproken in het Aanvalsplan Armoede Weert 2018-2020. 

“ Sam (40 jaar) krijgt een kunstgebit. Een bewindvoerder vraagt voor een cliënt, de alleenstaande Sam van 40 

jaar, vergoeding van de tandartskosten van circa € 490,- aan. Via het maatschappelijk werk is er via een fonds 

een gedeeltelijke vergoeding ontvangen voor de aanschaf van een kunstgebit, waarbij de andere helft door de 

verzekering zou worden aangevuld. De verzekeraar heeft met dit bedrag echter een lopende 

betaalachterstand verrekend en keert achteraf gezien toch niets uit. Het kunstgebit ligt intussen al wel klaar 

bij de tandarts en Sam kan amper eten zonder tanden. Sam wil gaan solliciteren nadat hij uit een diep dal van 

verslaving is geklommen. Het SUN-noodhulpbureau besluit nog dezelfde dag tot een gift en heeft de 
tandartskosten rechtstreeks aan de tandarts voldaan, hierdoor kan Sam weer eten én sollicitatiegesprekken 

gaan voeren om aan werk te komen. 

“ 
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Als uit de verkenning blijkt dat het de partners binnen het Weerter armoedebestrijdingsnetwerk 

overtuigd zijn van wenselijkheid, nut en noodzaak van een SUN Weert, dan wordt in samenwerking 

met de gemeente Weert gestart met de tweede fase om te komen tot een oprichting van een lokaal 

SUN-noodhulpbureau. In die fase wordt concreet invulling gegeven aan het lokale SUN-

noodhulpbureau: het lokaal inrichten van de werkzaamheden, het schrijven van de statuten en het 

oprichten van de stichting, het aanzoeken van een bestuur en coördinator, etc. 

Voor deze verkenning is gesproken met de bestuurders, managers en medewerkers van de 

verschillende lokale organisaties: Punt Welzijn, Samenfonds 0495, Eduquaat  (Basisschool Het Dal en 

Markeent’, Wonen Limburg, AMW-ML, CJG-ML, Unitus Welzijnsgroep, Weerter Minimagroep, Al-Osra, 

RC Weert en Maria Broederschap, Rabobank Weerterland en Cranendonck en de Gemeente Weert. 
Het regiecentrum heeft aangegeven dat ze het initiatief steunen, maar was door 
omstandigheden niet in de gelegenheid om in gesprek te gaan. 

 

Vanuit privacy-oogpunt beschikt alleen de gemeente Weert als opdrachtgever van dit 

draagvlakonderzoek over de volledige deelnemerslijst. 
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Wat is een SUN-noodhulpbureau ? 

Nederland 
Ondanks alle voorzieningen die Nederland rijk is, hebben sommige mensen toch urgente financiële 

problemen. Landelijk blijkt dat jaarlijks rond 8% van de huishoudens met een inkomen tot 120% van 

het sociale minimum een keer in een urgente noodsituatie belandt. De oorzaken zijn veelal niet 

precies te ontwarren, maar de noodzaak om in deze situaties de urgente nood te lenigen is aanwezig.  

Deze mensen kunnen via dienst- en hulpverleners noodhulp aanvragen bij een lokaal Stichting 
Urgente Noden (SUN) bureau. SUN Nederland is een landelijke organisatie die vindt dat noodhulp niet 
van toeval afhankelijk mag zijn, de stichting streeft daarom naar een landelijk dekkend netwerk van 
deze lokaal georganiseerde SUN-noodhulpbureaus. Op die manier zorgt SUNN er samen met 
gemeenten, donateurs, dienst- en hulpverleners voor dat niemand meer tussen wal en schip hoeft te 
raken. Met een gift voorkomen SUN-noodhulpbureaus veel persoonlijk leed en maatschappelijke 
kosten, en verbeteren zij kwaliteit van leven omdat deze werkt als vangnet of springplank voor 
personen met urgente noden. 
 
In Nederland kunnen dienst- en hulpverleners in ruim 100 gemeenten in die situaties een beroep doen 
op een SUN-noodhulpbureau in hun gemeente. Een dergelijk SUN-noodhulpbureau is een publiek-
private ANBI-stichting, waarin de overheid (voor de continuïteit van het werk), het brede 
hulpverleningsveld (als distributiekanaal) en donateurs (fondsen, kerken, bedrijfsleven en particuliere 
initiatieven) actief samenwerken. Zo nodig kan binnen 24 uur een gift worden verstrekt. Voor alle 
partijen is dit een aantrekkelijke aanpak die zowel persoonlijk leed als (maatschappelijke) schade 
voorkomt.   
 

Van een SUN Nederland naar een SUN Weert 
SUN Nederland helpt lokaal of regionaal bij het 

opzetten van SUN-noodhulpbureaus in een 

gemeente of werkgebied, makelt en schakelt lokaal 

aanbod en voegt daar landelijk werkende kennis, 

ervaring en middelen aan toe. SUNN neemt daarbij 

ook de ervaring van andere noodhulpbureaus mee, 

zowel vanuit de grote steden als vanuit kleinere 

gemeenten.  

Een SUN-noodhulpbureau is altijd een samenwerkingsverband tussen professionele hulp- en 

dienstverleners, gemeente(n) en donateurs. De hulp- en dienstverleners zijn werkzaam binnen het 

sociale domein en staan in direct contact met hun cliënten. Wanneer hulp- en dienstverleners 

nood waarnemen bij hun cliënt kunnen zij een aanvraag doen bij een SUN-noodhulpbureau in de 

woonplaats van de betreffende cliënt. Een SUN-noodhulpbureau neemt alleen aanvragen in 

behandeling wanneer er bij de gemeente geen of geen tijdige voorliggende voorziening is.  

De aanvraag wordt gewogen en van advies voorzien door de bureaucoördinator van het SUN-

noodhulpbureau, de aanvragen worden door het bestuur afgehandeld.  De bureau-coördinator legt 

verantwoording af aan het bestuur, deze coördinator kan gedetacheerd zijn vanuit de gemeente, weer 

in andere gevallen werkzaam op ZZP-basis of in dienst bij de stichting. 

De kosten voor de werkorganisatie worden gedragen door de gemeente(n), waardoor de donateurs 

(fondsen, kerken, bedrijfsleven, particuliere initiatieven) weten dat hun gift voor de volle 100% naar 

de profijtgroep gaat. Een gift is in principe eenmalig. De gemiddelde gift aan mensen in nood is €500,-. 
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Deze gift kan werken als vangnet of als trampoline naar gelang de situatie. Met dit bedrag worden 

personen weer verder geholpen naar een zelfstandige toekomst. 

Het besluit voor het verstrekken van de gift wordt genomen door het bestuur van het SUN-

noodhulpbureau. Het bestuur is samengesteld uit lokale representanten van alle samenwerkende 

organisaties binnen de stichting. Vanuit de gemeente is dat bijvoorbeeld een oud-wethouder, het 

hoofd van een afdeling of een beleidsadviseur. Vanuit de hulp- en dienstverleners de directeuren van 

een zorgorganisatie, het welzijn of de maatschappelijke opvang en vanuit de donateurs een 

bestuurslid vanuit een vermogensfonds, een bestuurslid vanuit de kerk en de voorzitter van het MKB-

platform. Hierdoor zijn de lijnen tussen alle partijen en het SUN-noodhulpbureau kort. Het bestuur 

heeft een onafhankelijke voorzitter. 

Aan het aanbod van een lokaal SUN-noodhulpbureau kan een SUN Sociaal leenfonds (SSLF) worden 

toegevoegd indien dat wenselijk wordt geacht. Het SSLF is een revolverend fonds waar (werkende) 

mensen met kortlopende liquiditeitsproblemen op laagdrempelige wijze een lening tegen 0% rente bij 

SUN afsluiten om het ontstaan van schulden te voorkomen. Deze mensen dienen te beschikken over 

afloscapaciteit en het geleende bedrag kan niet hoger zijn dan €2500. Bij SUN Zoetermeer zijn 

succesvolle ervaringen opgedaan met deze vorm van lenen waarbij 95% van de leners blijkt terug te 

betalen binnen de afgesproken termijn.  Vanwege dit succes heeft ook SUN Leiden onlangs van de 

gemeente budget gekregen om ermee te starten. SUNN en de NVVK lieten het SSLF onderzoeken door 

het onderzoeksbureau Kwink uit Den Haag. De onderzoeksbevindingen waren dusdanig positief dat 

SUNN deze vorm van lenen landelijk verder wil verspreiden. De NVVK (vereniging van Kredietbanken) 

heeft aangeboden om -waar mogelijk- de SUN-noodhulpbureaus te ondersteunen bij de opzet en 

administratie van deze SSLF’s.  

 

Begin november melden zich twee broers, vluchtelingen uit Syrië bij het Jongeren Informatie Punt. Hun uitkering 

van de gemeente is gestopt, omdat hun stagevergoeding van €500 per maand door het Vluchtelingenwerk niet 

als inkomen is opgegeven. De stagevergoeding is met de zorg- en huurtoeslag hun enige bron van inkomsten. 

Omdat er geen kwaad opzet in spel was, is er geen verdere sanctie door de gemeente opgelegd. Wel is, mede ook 

door hun late reactie op de blokkade van de uitkering, een huurachterstand van €1.358 ontstaan. Zij zien met hun 

beperkte inkomen geen kans om de achterstand zelf te betalen en er wordt voor dit bedrag een lening 

aangevraagd. Beide broers zijn erg gemotiveerd, volgen een studie en hebben kans op een verlenging van de 

stage. De lening wordt verstrekt tegen de maximale looptijd van 36 maanden en een maandelijkse aflossing van 

€37,73 per maand. In april het jaar erop (binnen 6 maanden) lossen de twee broers de lening in één keer af. 

 

 

SUN en doelgroepen 
SUN-noodhulpbureaus zijn samenwerkingspartner met een grote toegevoegde waarde als het gaat 

om het bereiken van doelgroepen die anders buiten beeld blijven van de (lokale) overheid en andere 

officiële instanties, dit komt door een aantal factoren: 

 SUN gaat uit van het feitelijk besteedbaar inkomen van mensen: d.w.z. we kijken bij een 
aanvraag naar het bedrag dat iemand aan het eind van de maand onder de streep 
daadwerkelijk overhoudt om van te leven. Dit kunnen bijstandsgerechtigden zijn, maar ook 
mensen die gemiddeld of zelfs zeer goed verdienen. Hierdoor bereiken we ook doelgroepen 
die geen enkele relatie hebben tot de hulpverlening en/of een gemeente omdat zij geen 
(bijstands)uitkering hebben en vaak gewoon een werkzaam bestaan leiden. Deze doelgroep 
komt bij gemeenten veelal pas in beeld als het eigenlijk al te laat is, namelijk wanneer “de 

“ 

“ 
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werkende armen” of mensen met middeninkomens door schulden in financiële problemen 
zijn geraakt en een armoedeval hebben door gemaakt. Ditzelfde geldt voor ZZP-ers of mensen 
die door een echtscheiding of ondernemers die door het faillissement van hun onderneming 
of de economische crisis vanaf 2008 in de problemen zijn geraakt. 

 We bereiken vanwege ons neutrale karakter mensen die een diep gekoesterde argwaan 
hebben tegen officiële instanties en de gang naar gemeente en wijkteams om die reden 
mijden (zogenaamde zorgmijders). Ook bereiken we mensen die een diepgewortelde 
antipathie voelen jegens religieuze organisaties en zich om die reden nooit zouden wenden 
tot bestaande voorzieningen als een diaconaal noodfonds of een Schuldhulpmaatje. 

 We bereiken mensen waarbij trajecten zijn vast gelopen -zoals multi-problem huishoudens- 
doordat een hulpverlener met een SUN-gift het vertrouwen van een cliënt kan (her)winnen. 
Een hulpverlener kan de gift van een SUN-noodhulpbureau namelijk aanwenden in het 
hulpverleningstraject in het kader van “positive reinforcement” (beloning van gewenst gedrag 
om blijvend uit de armoede/schulden te komen). 

 We bereiken een brede groep mensen vanwege het simpele feit dat zij bij een SUN-gift geen 
schaamte voelen en omdat deze niet stigmatiserend is: de gift is anoniem, mensen hoeven er 
niet voor in de rij te staan op een specifieke locatie, er komt geen busje op het woonadres 
voorrijden waaruit onze ondersteuning blijkt en mensen hoeven zich niet te melden bij een 
genootschap of commissie waar zij zelf dagelijks onderdeel van uitmaken (bijvoorbeeld bij een 
kerk of moskee). Een SUN-noodhulpbureau is daarmee laagdrempelig. 

 We bereiken moeilijk bereikbare groepen doordat zij zelf uit eigen beweging SUN benaderen 
met een hulpvraag nadat zij SUN gevonden hebben op internet of erover gehoord hebben via 
buren, vrienden of anderszins (waarna wij verwijzen naar een intermediair om de betreffende 
persoon verder te ondersteunen en een aanvraag in te laten dienen). 

 Wij bereiken uiteenlopende doelgroepen omdat wij samen werken met een verschillend 
aantal partijen uit sectoren die je vaak niet tegenkomt bij de traditionele hulpverlening (eigen 
loketten en die via wijkteams of andere reeds bekende hulp- en dienstverlening). De 
doelgroep wordt bij een SUN-noodhulpbureau bijvoorbeeld ook aangedragen worden via het 
lokale bedrijfsleven die bijvoorbeeld enerzijds SUN sponsoren en anderzijds medewerkers die 
loonbeslag hebben op SUN attenderen, vermogensfondsen en partijen uit het 
maatschappelijk middenveld of particuliere initiatieven. Ook vanuit religieuze organisaties 
vindt doorverwijzing plaats zoals door imams, dominees en diakenen. Een SUN-
noodhulpbureau fungeert hiermee als verbindend element en als “bruggenbouwer” tussen 
verschillende sectoren, culturen en leefwerelden. 
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Proces naar een SUN Weert  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oriënteren, contactlegging en verkennen  

Vraag:  Is er genoeg animo en bijbehorend budget 

(cofinanciering) om een verkennend 

onderzoek naar nut, wenselijkheid en 

haalbaarheid van een SUN Weert te starten? 

Hoe:  Verkennend gesprek met initiatiefnemers. 

Onderzoek draagvlak en haalbaarheid  

Vraag:  Is er bij de lokale stakeholders behoefte aan 

een SUN Weert en zijn er op het eerste 

gezicht mogelijkheden om een 

samenwerkingsverband tussen gemeente, 

hulpverlenende instellingen en donateurs 

vorm te geven? 

Hoe: Deskresearch en inventarisatie (sociale 

kaart), individuele interviewronde met 

sleutelfiguren, rapportage aan en overleg 

met opdrachtgever(s), groepspresentatie 

aan betrokkenen uit de kring van overheid, 

lokale fondsen, hulpverleningsveld, 

maatschappelijke organisaties/kerken.  

Go / no Go 

Go / no Go 

Voorbereiden van een noodhulpbureau  

Actie: Invullen van de randvoorwaarden om 

succesvol uitvoering te geven aan een SUN 

Weert.  

Hoe:  Formeren tripartiete voorbereidingsgroep en 

meeleesgroep, Opstellen draaiboek; 

beleidsplan, opstellen van statuten, 

werkproces, aanvraagprocedure, 

privacyreglement; fondsenwerving;  

bemensing en invulling van proces en een 

bureau, samenstelling bestuur en 

voorbereiding van stukken voor de 

gemeenteraad voor de financiering van de 

apparaatskosten. 

De operatie 

SUN Weert is opgericht en actief 

Go / no Go 

1 4 2019 rapport 

1-6-2019 Besluitvorming 

1-9-2019 Voorstel 

1-11-2019 Besluitvorming 

Start 1-12-2019 
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Armoede in Weert  

Karakter 
Alle partijen die we hebben gesproken zijn trots op de gemeente Weert en haar bewoners. Weert is 

een stad met de goede kanten van een dorp. Nabuurschap, bescheiden, hard werken en je eigen 

problemen oplossen zijn kenmerken die terugkomen in de gesprekken. Een probleem vastpakken en 

zonder invloed van hypes, ongecompliceerd en vastberaden doorpakken tot het is opgelost. 

Ambitie 
´Niemand in Weert leeft of groeit op in Armoede´  

Weert toont zich ambitieus op het domein van de armoedebestrijding. Deze missie vormt de kern van 

de notitie Armoede samen Aanpakken – Aanvalsplan Armoede Weert 2018 – 2020. Het is met nadruk 

een uitvoeringsplan gericht op een gezamenlijke aanpak met inwoners, ervaringsdeskundigen, 

professionele organisaties, serviceorganisaties en de gemeente. Zij zet voor de periode 2018-2020 

650.000 euro aan extra middelen om de ambitie te realiseren.  

De aanpak steunt op vier pijlers; het bereiken van de doelgroep, preventie, actief interveniëren bij 

bestaande armoede en zorgen dat de inwoners niet alleen staan door een groot netwerk paraat te 

hebben en te koppelen aan de mensen die het nodig hebben. 

Bij meerder gesprekspartners leeft het besef dat we te maken hebben met een complex probleem dat 

een lange adem en goede samenwerking vereist om aan te pakken. Vanuit veel verschillende hoeken 

worden initiatieven genomen om stappen te zetten in een brede aanpak van schulden, armoede en 

achterstanden. 

Cijfers en nadere beschouwing en initiatieven 

 
Onderwerp  Weert (aantal) 

Kinderen in armoede  1050 kinderen  
Huishoudens in armoede  1636 huishoudens  
Percentage van huishoudens in armoede met betaald 
werk als belangrijkste inkomstenbron  

964 huishoudens 

Aantal zelfstandigen in armoede 360 personen 
Aantal huishoudens met risicovolle of problematische 
schulden  

3.265 huishoudens  

Aantal huishoudens in een 
schuldhulpverleningstraject  

544 huishoudens  

Huishoudens met betalingsachterstanden  7.969 huishoudens  

 

De gemeente Weert heeft (49.855 inwoners, 22.257 huishoudens (2018))  

Als we naar de stad Weert kijken geven de betrokkenen aan dat Weert geen achterstandswijken kent, 

maar wel aandachtsgebieden (op buurtniveau). Binnen de wijken Keent en Fatima zijn enkele 

straten/buurtjes waar de armoede zich concentreert. Deze buurtjes worden gekenmerkt door de 

gestapelde bouw uit de jaren zestig en woningen met (lage) sociale huur. Binnen deze wijken zijn de 

bewoners met een migrantenachtergrond en hun in Nederland geboren kinderen en kleinkinderen 

oververtegenwoordigd. Specifieke aandacht van de gemeente en partners wordt gericht op de 

jongeren in deze buurten. Met projecten als Speaking Minds2 wordt armoede bespreekbaar gemaakt 

                                                           
2 Speaking minds koppelt (moeilijke bereikbare jongeren en beleidsmakers aan elkaar om gezamenlijk gemeentelijk armoedebeleid vorm 

te geven. 
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en zo geprobeerd met inspraak en ideeën van deze jongeren hen beter en sneller te bereiken. Zo 

wordt het mogelijk preventiever te werken. 

Een tweede groep die die volgens diverse gesproken hulpverleners oververtegenwoordigd is in de 

armoedecijfers wordt gevormd door de zzp-ers. Deze groep meldt zich beperkt bij de loketten en 

daarom zijn er sinds kort verschillenden projecten die bewoners uit deze groep (succesvol) actief 

benaderen.  Via een project waar in bepaalde wijken actief huisbezoeken worden afgelegd bij slecht 

onderhouden huizen (als signaal van financiële problemen) wordt een derde groep ´verborgen armen´ 

actief opgezocht.  

De omliggende dorpen en de landelijke gebieden kenmerken zich van oudsher door de agrarische 

cultuur.  Hier is ook aandacht voor ondernemers en agrariërs die moeite hebben het hoofd boven 

water te houden. Een derde groep die hieruit springt zijn de werknemers uit Oost-Europa. Zij kennen 

de wegen in de hulpverlening niet, spreken de taal niet en zijn onbekend met begrippen als WOZ of 

kosten waterschap, waardoor zij deze dus niet betalen (denken dat verhuurder dat doet) en dan 

claims aan hun broek krijgen.  

Met inzet van ‘de Moedige Dialoog’ heeft de Rabobank Weerterland en Cranendonck een netwerk 

gecreëerd om werkgevers bewuster te maken van hun mogelijk rol bij werknemers in financiële nood. 

Daarnaast investeert zijn veel in educatie en preventie om financiële problematiek bij de wortel aan te 

pakken.  

Organisaties en lokale voorzieningen 
De organisatie van het sociale domein kenmerkt zich door een sterke lokale samenwerking van 

bestaande partijen. In Weert zijn er geen sociale wijkteams. Het veld van de armoedebestrijding wordt 

door enkele grote spelers bemenst, geflankeerd door een fors aantal lokale partners in de buurten. 

- Punt.Welzijn (Welzijnwerk) 

- AMW-ML (Algemeen Maatschappelijk Werk Middel-Limburg 

- Centrum voor Jeugd en Gezin ML 

- GGD Limburg-Noord 

Binnen de gemeente is de verantwoordelijkheid voor uitvoering van de Wmo, Participatiewet en 

Vraagwijzer belegd. Deze vallen onder de dienst Werk Inkomen en Zorg. 

In de wijken er omheen zijn veel partijen betrokken bij de aanpak van armoede. De basisscholen, 

huisartsen, bewonersinitiatieven en -vertegenwoordigers, woningcorporaties (Wonen Limburg en Sint 

Jozef uit Stramproy) en diverse initiatieven die zijn voortgekomen uit de samenwerking tussen de 

grote partijen en personen en organisaties uit het fijne buurtnetwerk. 

De samenwerking is op verschillende manieren en lagen georganiseerd. Alle partijen geven aan dat de 

samenwerking binnen het sociale domein goed tot zeer goed is. Hierin speelt het ‘Kennis en advies 

netwerk’ volgens geïnterviewden een belangrijke rol bij de samenwerking op beleid en institutioneel 

niveau. De wijkoverleggen, zoals “het Groot Keent overleg”, spelen een cruciale rol in het verbinden 

van de dagelijkse uitvoering (systeemwereld) met de leefwereld van de bewoners en de 

verschillenden organisaties in de wijken zoals scholen. 

Wat opvalt is dat alle partijen die we gesproken hebben tevreden zijn over de ontwikkelingen en 

stappen die de gemeente de afgelopen twee jaar heeft gezet op het domein van armoede.  
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Voorzieningen 

In de bijlage van het Aanvalsplan Armoede Weert 2018 – 2020 wordt de lijst met voorzieningen 

duidelijk beschreven (Pag. 10 t/m 14). Deze lijst laat zich vertalen in onderstaand schema. 

 

Naast deze landelijke en lokale initiatieven is er nog een groot aantal lokale voorzieningen beschikbaar 

voor bewoners met beperkte middelen. De actuele voorzieningen zijn te vinden op 

https://weert.nl/aanvalsplanarmoede. Een aantal voorzieningen wordt niet genoemd omdat ze zich 

nog bevinden in de initiatieffase.  

https://weert.nl/aanvalsplanarmoede
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Donateurs voor SUN Weert 

 

Landelijke bijdrage 

SUN Nederland heeft een rijke voorgeschiedenis en stamt met haar rechtsvoorgangers uit 1914. 

Omdat SUNN vanuit de sector filantropie actief is, resulteert de stichting onder de branche-organisatie 

FIN: Fondsen in Nederland (vereniging van vermogensfondsen). Binnen het FIN is een aantal 

vermogensfondsen lid dat het werk van SUNN actief steunt: hetzij door een bijdrage aan de landelijke 

kosten van het werk dat SUNN doet, hetzij doordat zij hebben aangegeven dat zij elke keer dat SUNN 

een nieuw SUN-noodhulpbureau opricht actief willen bijdragen aan het lokale giftenbudget. 

Sommigen willen dat structureel doen, anderen willen dat in de startfase voor een periode van ca. 3 

jaar doen.  

Hoe dan ook is het streven van een SUN-noodhulpbureau er altijd op gericht om het giftenbudget 

samen te stellen door lokale/ regionale donaties vanuit fondsen, kerken, bedrijfsleven, MKB en 

particulieren. In sommige gevallen draagt de lokale/ provinciale overheid bij omdat het een lokaal SUN 

effectieve blijkt te zijn om voorzieningen op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Onze 

ervaring leert ook dat wanneer een SUN-noodhulpbureau eenmaal van start is gegaan er veel lokale 

goodwill ontstaat en er uit de gemeenschap spontaan giften (bijvoorbeeld legaten) tot stand komen. 

Los van deze geldelijke middelen ontvangt een SUN-noodhulpbureaus ook giften in natura: een 

tandarts stelt 10 gratis gebitsbehandelingen ter beschikking, een opticiën doet 10 geslepen brillen 

cadeau, de lokale fietsenmaker geeft fikse korting wanneer er een fiets moet worden aangeschaft, 

enz. Kortom: een SUN-noodhulpbureau voorziet niet alleen in giften, maar makelt en schakelt ook wat 

er lokaal aanwezig is aan charitatief aanbod en maatschappelijk kapitaal en vormt op die manier éen 

loket waar men zich toe kan wenden. Een SUN-noodhulpbureau kan daarbij rekening houden met de 

missie en statuten van bestaande fondsen, wanneer zij statutair gezien bijvoorbeeld alleen mogen 

doneren aan de doelgroep “vrouwen” of “mensen met een lichamelijke beperking”, dan zal de 

coördinator alleen aanvragen met die specifieke doelgroep via dat specifieke fonds laten verlopen.  

De meeste SUN-noodhulpbureaus hebben te maken met meer dan vijftien partijen die hun 

giftenbudget bijeen brengen en leggen ook jaarlijks per partij verantwoording af over de gedane giften 

en het gevoerde beleid. Overigens is het niet altijd nodig dat een partij ook daadwerkelijk geld 

overmaakt op de rekening van SUN: het afgeven van een garantstelling of voucher voor een bedrag 

kan ook volstaan, SUN stuurt dan aanvragen ter hoogte van het afgesproken bedrag in en weet zich 

ervan verzekerd dat de betreffende partij de gift zal voldoen. 

Lokale fondsen en particuliere initiatieven 

Naast de vele lokale initiatieven en voorzieningen zijn er een flink aantal Serviceorganisaties in Weert 

en omgeving actief; RC Weert, RC Weert Land van Horne, Ronde tafel 146, Lions Club (Weert, Weert 

Graafschap Horne, Weert Kempenbroek, Ladies Circle Weert, Leo club Montmorency, Kiwanis Weert, 

Juniorkamer. Sinds de komst van een relatief groot asielzoekerscentrum zijn deze ook verenigd in een 

groter verband, de samenwerkende serviceorganisaties Weert.  

Elk jaar opnieuw wordt een keur van initiatieven in relatie tot armoede georganiseerd vanuit de 

serviceorganisaties. Vanuit de RC´s; worden maandelijks onder leden middelen ingezameld om een 

pot kleine noden te vullen (spaarvarken, 500-1000 € per jaar) die via het netwerk binnen komen. Het 

gaat dan om kosten voor het eigen netwerk variërend van orthopedische schoenen, tot een schooltas, 

reiskosten voor één maand etc. Daarnaast wordt veel in natura ingezameld; kerstpakketten, voedsel 

bij klanten van de supermarkten voor de Voedselbank, verhuizingen die ondersteund worden, etc. 
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Contacten met Limburg 1 (TV) zijn aanwezig om deze acties te promoten. En dan is er natuurlijk “het 

grote Lente Feest” van de Ronde Tafel.  

Deze activiteiten worden gesteund door lokale bedrijven of lokale onderdelen daarvan. Rabobank 

draagt bijvoorbeeld bij aan de projecten van de Serviceorganisaties en onderneemt zelf activiteiten op 

gebied van educatie m.b.t. geldzaken en het organiseren van netwerken. 

Vanuit de kerkelijke hoek zijn nog wat organisaties actief met de ‘minderbedeelden’. Voorbeelden zijn 

het Maria broederschap (Mathiaskerk) en ook een protestantse kerk is vrij actief.  

Daarnaast kent Weert relatief veel welvarende mensen die succesvol zijn of zijn geweest in de zaken 

en een sterke band hebben met Weert. Die band zetten ze om in maatschappelijke donaties en 

bijdragen. Voorbeelden zijn het opkopen van oude monumenten, Provisus (educatieve projecten) van 

het Sint Josef gilde (bouwondernemers en aannemers) en een mecenas die een VVV start om Weert 

positief te promoten.  

Op de vraag of er vanuit de lokale serviceorganisatie en -markt ruimte was voor en SUN was de 

boodschap tweeledig. Er is ruimte voor en behoefte aan een goede coördinatie van de allocatie van 

middelen om de nood te lenigen. Er werd benadrukt dat er professioneel zicht en goede coördinatie 

nodig is op de geldstromen van reeds bestaande initiatieven. Het mag door de komst van een SUN 

Weert niet verder versnipperd worden. De kans ligt er om te verbeteren, door de middelen op het 

goede moment op de goede plek te laten komen. De andere kant van de boodschap was dat er dan 

wel beter dan nu een goede succesgraad en -meting van de totale armoede aanpak moet komen. 

Focus moet hierbij liggen op de duurzame groei uit armoede van de bewoner. 

Onze kerkelijke gesprekspartner heeft aangeboden het aanbod van SUN Nederland en de gemeente 

Weert neer te leggen bij de decanale werkgroep en het kerkbestuur en de commissie 

gemeenschapszaken (community services) binnen de RC Weert om SUN daar verder te bespreken. 

 

  



 15 

Buiten de boot 
Ondanks de betrokkenheid en de vele initiatieven van aanwezige ‘goede doelen’ organisaties en 

voorzieningen geven de verschillenden gesprekpartners aan dat er zich nog te vaak situaties voordoen 

waarbij de voorzieningen niet in behoefte van de nood van alledag voorzien. Vanuit de hulpverlening 

wordt aangegeven dat een urgente bijdrage vaak nodig is om een situatie te stabiliseren om van 

daaruit het proces van de groei uit armoede weer een boost te geven. Meerder gesprekspartners 

geven aan dat een bijdrage een belangrijke prikkel kan en moet zijn in het aanleren van nieuw gedrag 

en vaardigheden om mensen duurzaam uit armoede te laten groeien’. 

Vanuit de partijen die dicht bij de bewoners staan, worden meerdere gevallen aangehaald waarbij of 

de middelen niet voor handen waren of niet tijdig konden worden bemachtigd.  

 

Voorbeelden uit Weert 

De ouders van twee kinderen zijn gescheiden. Zij hadden tijdens hun huwelijk veel schulden.  Omdat 

moeder een nieuwe relatie heeft wilde de nieuwe partner en de kinderen niet bij moeder blijven 

wonen. Extra belemmering is dat de moeder de opvoeding van twee puberende kinderen niet aan 

kan. In overleg met de gezinsvoogd is afgesproken dat de kinderen bij vader kunnen gaan wonen. Het 

appartement van vader was erg klein en er waren geen middelen om een slaapplek voor de kinderen 

in te richten. Meneer heeft een uitkering, komt niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. 

Bovendien heeft meneer veel schulden. Om toch bedden voor de kinderen te kunnen kopen, besluit 

meneer de huur niet meer te betalen. De tijdelijke oplossing verwordt tot een negatieve spiraal. De 

schulden van meneer worden alleen maar hoger en er is geen licht meer in de tunnel! Psychische 

klachten worden groter. Dit belemmert de medewerking aan de schuldenregeling. Een grote en 

stijgende huurschuld doet de wooncorporatie besluiten om meneer het huis te zetten. 

Onverwacht overlijdt een ouder van een kindje op de basisschool. Er zijn geen middelen voor handen 
om de begrafenis te betalen. Via de basisschool (inzameling bij andere ouders) met steun van Wonen 
Limburg en de parochie is dit net op tijd goed gekomen. “Dit heb ik al drie keer meegemaakt’ zegt de 
directrice. 
 
Een vader komt door ziekte langdurig in het ziekenhuis te liggen. De moeder kan geen opvang voor de 
kinderen betalen maar kan ook haar man niet in de steek laten. Zij kan vervolgens ook de reiskosten 
naar het ziekenhuis niet betalen. Geen oplossing. 
 
Een moeder valt tijdens het fietsen naar school. De fiets is onbruikbaar. De fiets moet eigenlijk naar de 
fietsenmaker maar ze kan dit niet betalen. 
 
Bij een stoeispelletje op school gaan jas, bril en de broek kapot. Dit valt niet onder de 
schoolverzekering. De andere ouder voelt zich niet aansprakelijk (en had één keer zelf geen 
aansprakelijkheidsverzekering). Ouder kan de spullen niet vervangen. Kind gaat met kapotte kleren en 
bril naar school.   
 
Vaak moeten kinderen overblijven i.v.m. inburgering. De ouders kunnen dit niet betalen. Er is nu geen 
goede oplossing voor handen. 
 
De wasmachine sneuvelt bij een gezin (komt vaker voor). Kinderen komen met vieze kleren naar 
school. De school doet de was. Dat is geen duurzame oplossing. 
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Meerder malen is het voorgekomen dat kinderen het slachtoffer zijn van vechtscheidingen. Zij moeten 
dan noodgedwongen verhuizen en leven thuis letterlijk op het kale beton of kale muren. De 
schooldirecteur geeft aan met eigen ogen gezien dat twee kinderen op de grond slapen op 1 
éénpersoonsmatras. Dit is vanuit zowel opgroei- als leerperspectief een onwenselijke situatie. 
 
Meerder kinderen fietsen op kapotte fietsen (geen licht, geen remmen, stuurafwijkingen). Omdat er 
thuis geen geld is om te repareren of fietsonderdelen te kopen het zelf te maken blijft dit doorgaan.  
 
We hebben vaker meegemaakt dat kinderen hoofdluis hebben, maar niet goed worden behandeld 
omdat de shampoo te duur is,  
 
En nog een staccato opsomming: 

• In geval van scheidingen en gezamenlijk gezag waarbij 1 ouder weigert om een handtekening 
te zetten om hulpverlening voor het kind op te starten, kan er een versnelde gerechtelijke 
procedure worden gestart. Deze kost ongeveer €600. Daar is vaak geen geld voor; 

• Te kleine schoenen, geen gymschoenen, kapotte schoenen. In de zomer met laarzen en in de 
winter met open schoenen (ondanks kledingbank / kledingdagen; kinderen groeien continu en 
niet alle ouders kennen / komen bij de dagen); 

• Ouders die niet naar de huisarts gaan voor bijv. wondverzorging i.v.m. eigen bijdrage; 

• Geen tussendoortje, geen lunch (ontbijt is nu opgelost middels ontbijtpakketten); 

• Mensen waarbij de tanden afbrokkelen waardoor zij alleen nog gepureerd eten tot zich 
kunnen nemen 

 
 
 
 
De directeur van een bassischool zegt daarover: ‘’ Wat zou het fijn zijn als er een Nodenfonds was 
waar snel zonder bureaucratie de casus kort kan worden besproken en de passende financiële 
maatregelen geregeld zouden kunnen worden. Ik geef nu de voorbeelden aan m.b.t. kinderen/ ouders. 
Er zijn legio voorbeelden die in het Groot Keent Overleg ter sprake komen als het gaat om andere 
mensen in de samenleving (ouderen, alleenstaanden, mensen met een chronische ziekte enz.)”.  
 
In al deze voorbeelden zou een SUN Weert de bijdrage kunnen leveren die op dat moment nodig is. 
Als daartoe aanleiding is door binnen 24 uur een gift toe te kennen. En als er sprake is van een 
voorliggende voorziening, door de hulpverlener naar de juiste partij door te verwijzen. Als deze niet 
tijdig kan reageren besluit het bestuur, nog steeds binnen die 24 uur, alsnog een gift toe te kennen of 
het bedrag voor te schieten. 

SUN Weert: liever vandaag dan morgen 
De conclusie is dat er legio recente voorbeelden zijn waarbij -ondanks alle voorzieningen die de 
gemeente Weert rijk is- de benodigde middelen niet op het juiste moment en/of op de juiste plaats 
aankomen. De oorzaken zijn verschillend. In sommige gevallen zijn er wel voorzieningen voor handen, 
maar sluiten deze niet aan op de urgentie (procedures duren te lang of zijn te ingewikkeld, moeilijk 
benaderbaar of vindbaar, pechgeval past niet bij de beleidscycli). In andere gevallen zijn er helemaal 
geen voorzieningen (mensen vallen net buiten een bepaalde inkomensgrens) voor handen of niet in 
de mate die op dat moment nodig is. 

Vanuit dat perspectief geven geïnterviewden aan voorstander te zijn van de komst van een lokaal 

SUN- noodhulpbureau. ‘Ik ontvang ze met open armen’. Bijna alle gesprokenen geven met ‘liever 

vandaag dan morgen’ de urgentie aan. Meerdere gesprekspartners hebben aangegeven al drie jaar 

actief te lobbyen om een fonds dat snel te hulp kan schieten als de situatie daarom vraagt. 
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Samenfonds 0495 heeft per 1 januari 2019 al een budget ter beschikking gesteld ter aanmoediging 

(€5000,-). 

Nut en noodzaak 
Als gevraagd naar nut en wenselijkheid van een SUN Weert worden door verschillenden mensen de 

volgende waarden genoemd (de meest genoemde als eerste); 

- Snelheid, snelheid en snelheid; 

- Gemak en herkenbaarheid; 

- Vereenvoudiging bureaucratie. SUN kan de leefwereld en beleidswereld bij elkaar brengen. 
Verschillenden regelingen kennen een andere inkomensgrens. Vaak vallen mensen hier net 
buiten; 

- Vereenvoudiging van de bureaucratie. SUN kan snel inspelen op de vraag voor de urgente 
nood en dit later terugvragen aan bestaande (voorliggende) voorzieningen, die vanwege hun 
aard niet zo snel kunnen handelen. 

- Door kennis van fondsen en netwerk de professionals snel bij het goede potje krijgen, bij 

voorkeur lokaal, maar als het nodig is ook landelijk; 

- Onafhankelijkheid; de stap naar de gemeente of een officiële instelling is voor sommigen te 

groot. Betrokken geven aan dat ‘Het bord Gemeentehuis al een drempel is voor heel veel 

personen’. SUN Weert kan deze drempel helpen verlagen; 

- Gaten dichten: SUN kan kennis delen over mensen die overal net buiten boot vallen zodat de 

procedures beter op elkaar kunnen aansluiten; 

- Een onmisbare stap (bijdrage) in het proces van de groei van de bewoner uit armoede zijn 

prikkels in verandering van gedrag en het aanleren van vaardigheden, een gift van SUN kan 

door een hulpverlener worden ingezet om dit gedrag te stimuleren; 

- SUN kan een bredere maatschappelijke betrokkenheid genereren rondom het 

armoedevraagstuk; 

- SUN kan het Weerter armoedebeleid meer kenbaar maken, laten zien dat de gemeente een 

goede aanpak heeft waar Weert trots op kan zijn.  

Geen van de gesproken personen zouden weten wie er binnen de Weerter gemeenschap tegen een 

lokale SUN Weert kunnen zijn. 

Een SUN Weert is daarmee noodzakelijk om persoonlijke drama’s te voorkomen voor de mensen die 
nu buiten de boot vallen. Het is zeer nuttig als het gaat om met de positieve bijdrage die de gift of 
lening levert aan het proces van groei uit armoede voor de bewoner. SUN koppelt niet alleen terug 
welke voorzieningen er zijn, maar evalueert ook jaarlijks met de gemeente over het gevoerde beleid: 
misschien is door een simpele beleidswijziging het beleid net iets slimmer te maken of vallen er net 
wat minder mensen buiten de boot. De oprichting van een SUN Weert is niet de oplossing van het 
armoedevraagstuk, maar het levert hier wel een significante positieve bijdrage aan.  

Draagvlak 
Bij alle vertegenwoordigers van de bewoners, de gemeente, de hulpverleners, het maatschappelijk 

middenveld en donateurs is duidelijk uitgesproken dat zij een SUN Weert met open armen ontvangen. 

Alle partijen hebben aangegeven dat er behoefte is aan: 

Een breed toegankelijke fonds dat snel en flexibel kan inspringen op een nood van de 

Weertenaar, als de situatie erom vraagt binnen een paar uur; 
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SUN past bij Weert 
Uit de gesprekken blijkt dat de deelnemers vinden dat een lokaal SUN-netwerk uitstekend past binnen 

het vigerend beleid. Dan wordt verwezen naar ‘Éen loket voor armoede’, drie van de vier pijlers van 

beleid (actief interveniëren, netwerk paraat en in dienst van de behoeftigen en het bereiken van de 

doelgroep). 

Daarnaast geven gesprekspartner aan dat het past bij de cultuur en samenwerkingsgeest die er 

heersen in de Gemeente Weert; pragmatisch, met vertrouwen en met korte lijntjes. 

Vorm en omvang (zie ook bijlage 1) 

Geen SUN-noodhulpbureau is hetzelfde: de manier waarop zij zijn ingericht en het volume van het 

giftenbudget is zeer afhankelijk van de lokale context en de schaalgrootte (werkgebied) van het 

betreffende noodhulpbureau.  

Op basis van ervaringsgegevens van bestaande SUN-noodhulpbureaus gaan wij uit van de volgende 

prognose: wanneer we binnen een gemeente Weert het aantal inwoners (49.855 allecijfers.nl) nemen 

en dat getal door 2,24 (weert.incijfers.nl) delen krijgen we het aantal huishoudens binnen die 

gemeente. 

Van deze huishoudens komt over het algemeen gesproken 2% in dusdanige financiële problemen dat 

zij urgente noden hebben. Van deze 2% weet ongeveer de helft van de mensen op eigen kracht (bijv. 

door het vinden van een baan, de verkoop van eigendom, enz.) of in eigen kring (lening van ouders, 

een gift van een vriend, enz.) of alsnog via wettelijke regelingen (bijzondere bijstand van de gemeente) 

een oplossing te vinden, de resterende 1% komt uiteindelijk bij een SUN-noodhulpbureau terecht. 

Onderstaand schema illustreert tot hoeveel aanvragen dit naar verwachting binnen de gemeente 

Weert zal leiden.  

Gemeente Aantal inwoners Aantal huishoudens 
(aantal inwoners : 2,24)  

Aantal aanvragen (= afgerond 
naar 1% van huishoudens) 

Weert 49.855 22.257 223 

Totaal   223 aanvragen per jaar 

 

SUN-noodhulpbureaus verstrekken giften variërend van €30 tot €2.500 afhankelijk van de casus en 

situatie. Een gemiddelde gift ligt -zo weten wij uit ervaring- rond de €500. Dat wil zeggen dat het 

streven van dit SUN-noodhulpbureau zal zijn om op termijn te kunnen beschikken over ca. €111.500,-. 

(223 aanvragen per jaar x €500). Of we dit bedrag aan giftenbudget zullen halen is enerzijds 

afhankelijk van de inspanningen van álle samenwerkingspartners: de gemeente(n), het 

maatschappelijk middenveld, hulp- en dienstverleners en donateurs. En anderzijds van de gebleken 

behoefte, wellicht is in de gemeente Weert minder behoefte aan dit eindtotaal vanwege het gevoerde 

beleid en de bestaande regelingen. Een en ander zal zich na verloop van tijd moeten uitwijzen en is 

onderwerp van evaluatie tussen betrokken partijen.  

Ideeën, vragen en voorstellen voor een SUN Weert 
 

Onderstaande boodschappen komen van de geïnterviewden. 

• Locatie: op een onafhankelijk, makkelijk benaderbare, goed bereikbare (tijd en plaats) plek 

• Soms is binnen een paar uur kunnen beschikken over een noodbudget wenselijk en dat zou in 

sommige gevallen ook moeten kunnen! 
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• Achteraf bekijken wie (een andere voorziening of misschien wel het gezin zelf) een deel van 

het bedrag kan terugbetalen. Sommigen geven aan dat er primair gedacht moet worden aan 

leningen; 

• Kennis van regelgeving en uitstekende kennis van andere voorzieningen; 

• Platte organisatie; 

• Een “ja-attitude”; 

• Een onafhankelijke partij die aan de hand van casuïstiek kan laten zien wat er gebeurt aan de 

onderkant; 

• Een persoon die bij twijfel snel kan schakelen met andere partijen in het sociale domein en 

een knoop kan doorhakken; 

• Het zou fijn zijn indien vertegenwoordigers van de betrokken flankerende instanties ook naar 
dit gezamenlijk loket kunnen komen (huisartsen, schooldirecteuren, consultatiebureaus, 
wijkverpleegkundigen, verzorgingshuizen enz.); dat zijn de plekken waar veel prangende 
noodvragen zich openbaren; 

• SUN zou actief de lokale organisaties buiten het ‘voor de hand liggende’ netwerk kunnen 

betrekken. Voetbalclubs, winkeliers. ‘Armoede aanpak is een verantwoordelijkheid voor ons 

allemaal’, de maatschappij moet meedoen om dat grote maatschappelijke probleem te 

tackelen en SUN kan daar een belangrijke rol in spelen. 
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Bijlage 1: De verwachtingen omtrent het bereik van SUN Weert 
 

Geen SUN-noodhulpbureau is hetzelfde: de manier waarop zij zijn ingericht en het volume van het 

giftenbudget is zeer afhankelijk van de lokale context en de schaalgrootte (werkgebied) van het 

betreffende noodhulpbureau.  

Op basis van ervaringsgegevens van bestaande SUN-noodhulpbureaus gaan wij uit van de volgende 

prognose: wanneer we binnen een gemeente Weert het aantal inwoners (49.855 allecijfers.nl) nemen 

en dat getal door 2,24 (weert.incijfers.nl) delen krijgen we het aantal huishoudens binnen die 

gemeente. 

Van deze huishoudens komt over het algemeen gesproken 2% in dusdanige financiële problemen dat 

zij urgente noden hebben. Van deze 2% weet ongeveer de helft van de mensen op eigen kracht (bijv. 

het vinden van een baan, de verkoop van eigendom, enz.) of in eigen kring (lening van ouders, een gift 

van een vriend, enz.) of alsnog via wettelijke regelingen (bijzondere bijstand van de gemeente) een 

oplossing te vinden, de resterende 1% komt uiteindelijk bij een SUN-noodhulpbureau terecht. 

Onderstaand schema illustreert tot hoeveel aanvragen dit binnen de regio van de MVS-gemeenten 

naar verwachting zal leiden.  

Gemeente Aantal inwoners Aantal huishoudens 
(aantal inwoners : 2,24)  

Aantal aanvragen  
(1% van huishoudens afgerond) 

Weert 49.855 22.257 223 

Totaal   223 aanvragen per jaar 

 

SUN-noodhulpbureaus verstrekken giften variërend van €30 tot €2.500 afhankelijk van de casus en 

situatie. Een gemiddelde gift ligt -zo weten wij uit ervaring- rond de €500. Dat wil zeggen dat het 

streven van dit SUN-noodhulpbureau zal zijn om op termijn te kunnen beschikken over ca. €111.500,-. 

(223 aanvragen per jaar x €500). Of we dit bedrag aan giftenbudget zullen halen is enerzijds 

afhankelijk van de inspanningen van álle samenwerkingspartners: de gemeente(n), het 

maatschappelijk middenveld, hulp- en dienstverleners en donateurs. En anderzijds van de gebleken 

behoefte, wellicht is in de gemeente Weert minder behoefte aan dit eindtotaal vanwege het gevoerde 

beleid en de bestaande regelingen. Een en ander zal zich na verloop van tijd moeten uitwijzen en is 

onderwerp van evaluatie tussen betrokken partijen.  

Onderdeel van de voorbereidingsfase zal zijn om het startbudget verder te concretiseren, SUNN hoopt 

dat het nieuwe SUN-noodhulpbureau bij de start kan rekenen op minstens 1/5 van het beoogde 

eindtotaal (d.w.z. ca. €25.000), dit dient nader in detail besproken te worden met de donateurs in de 

regio en op nationaal niveau. 

Omdat een SUN-noodhulpbureau tijd nodig heeft om bekend te worden en te groeien is het 

eindbedrag sowieso niet meteen nodig vanaf de start. Met een aantal donateurs die vooraf te kennen 

hebben gegeven te willen participeren, kan een startbedrag worden afgesproken, waarna er zich 

vanzelf meer donateurs zullen gaan melden, zo is onze ervaring (dit kunnen ook donaties in natura zijn 

zoals een fietsenmaker die 20 fietsen ter beschikking stelt, of een tandarts die 10 gebitsbehandelingen 

schenkt). Vanzelfsprekend hebben ook de SUN-coördinator en het SUN-bestuur een belangrijke rol in 

het op gang brengen van deze financiële en materiële funding. 
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Een SUN-noodhulpbureau makelt en schakelt het geld en maatschappelijk kapitaal dat lokaal voor 

handen is, dat betekent dat ook kerkelijke fondsen, potjes binnen wijkteams, een noodfonds binnen 

een zorginstelling onder gebracht kunnen worden bij SUN, of kenbaar kunnen maken dat zij garant 

(voucher) willen staan voor een x-bedrag. Ook kunnen donateurs instappen voor een specifieke 

doelgroep met “geoormerkte geld”, alleen voor donaties aan kinderen bijvoorbeeld, of uitsluitend 

voor mensen met een verstandelijke beperking. SUN-noodhulpbureaus houden rekening met 

eenieders’ wensen en werken op die manier soms wel samen met 25 verschillende donateurs. In veel 

gevallen doneert overigens ook de gemeente een jaarlijks bedrag of stellen zij funding ter beschikking 

voor het revolverende SUN Sociaal Leenfonds. 
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Bijlage 2: Het SUN Sociaal Leenfonds: optioneel in aanbod SUN-

noodhulpbureau: 
 

Bij SUN Zoetermeer is met succes het SUN Sociaal Leenfonds (SSLF) geïmplementeerd. Het SSLF is een 

samenwerking tussen gemeente, maatschappelijk middenveld en SUN. Het Sociaal Leenfonds helpt 

mensen in een zeer vroeg stadium waarin nog geen problematische schulden bestaan (maximale 

schuld €2.500) met een lening tegen 0% rente.  

Deze lening dient om tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen, zodat problematische schulden en 

daarmee ook onnodig leed worden voorkomen. Het Sociaal Leenfonds werkt daarmee preventief en 

voorkomt escalatie. Dat het Sociaal Leenfonds een succesformule is blijkt o.a. uit het feit dat 95% van 

de mensen die leenden de lening terugbetalen binnen de afgesproken tijd. Omdat het een 

revolverend fonds is in preventieve sfeer kan SUN hierna ook weer aan andere mensen een lening 

verstrekken. Of iemand in aanmerking komt voor een lening wordt overigens bepaald door een lokale 

commissie van hulp- en dienstverleners.  

De gemeente Zoetermeer heeft €80.000 ter beschikking gesteld voor het SSLF. SUN Nederland en de 

NVVK (koepel van Kredietbanken) hebben de werking van het SSLF laten onderzoeken door 

onderzoeksbureau Kwink uit Den Haag: deze onderzoeksuitkomsten waren dusdanig positief dat ook 

de gemeente Leiden anno 2019 wil starten met een SSLF, daartoe schonk de gemeente €50.000 aan 

SUN Leiden. SUN Nederland wil het SSLF bij SUN-noodhulpbureaus als keuze-optie inbrengen naast de 

mogelijkheid tot het verstrekken van giften.  

De vraag of het opnemen van een SSLF binnen een toekomstig SUN-noodhulpbureau nuttig, wenselijk 

en relevant is en hoe een SSLF zich eventueel verhoudt tot een eventuele lokale Kredietbank zal 

beantwoord dienen te worden tijdens de voorbereidingsfase van een nieuw SUN-noodhulpbureau. 

Wie nu al meer wil weten kan het rapport downloaden via de SUNN-website: 

https://www.sunnederland.nl/actueel/onderzoeken-sociaal-leenfonds-en-schuldenborgfonds-sunn-

nvvk/ 

Casus Sociaal Leenfonds 

Begin november melden zich twee broers, vluchtelingen uit Syrië bij het Jongeren Informatie Punt. 

Hun uitkering van de gemeente is gestopt, omdat hun stagevergoeding van €500 per maand door het 

Vluchtelingenwerk niet als inkomen is opgegeven. De stagevergoeding is met de zorg- en huurtoeslag 

hun enige bron van inkomsten. Omdat er geen kwaad opzet in spel was, is er geen verdere sanctie 

door de gemeente opgelegd. Wel is, mede ook door hun late reactie op de blokkade van de uitkering, 

een huurachterstand van €1.358 ontstaan. Zij zien met hun beperkte inkomen geen kans om de 

achterstand zelf te betalen en er wordt voor dit bedrag een lening aangevraagd. Beide broers zijn erg 

gemotiveerd, volgen een studie en hebben kans op een verlenging van de stage. De lening wordt 

verstrekt tegen de maximale looptijd van 36 maanden en een maandelijkse aflossing van €37,73 per 

maand. In april het jaar erop (binnen 6 maanden) lossen de twee broers de lening in één keer af. 

 

 

 

 


