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Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA)
laat Amsterdammers niet aan hun lot over
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Noodhulp via het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA) als
permanente aanvulling op de sociale infrastructuur bestaat in Amsterdam
sinds 1936. Noodhulp wordt gerealiseerd middels een alliantie van
•
gemeente
•
fondsen en particuliere donateurs
•
het dienst- en hulpverleningsveld
•
maatschappelijke organisaties en kerken
Fonds Bijzondere Noden maakt het mogelijk om mensen die tussen wal
en schip geraken direct te helpen, als het moet binnen 24 uur. Noodhulp
wordt verleend op verzoek van dienst- en hulpverleners. Het gaat in alle
gevallen om situaties waarin burgers niet of niet tijdig een beroep kunnen
doen op een wettelijke voorziening, en er toch een oplossing moet
komen. Daarbij wordt altijd nagegaan of een wettelijke voorziening nog
-tijdig- is aan te spreken.
Het Fonds treedt in de voetsporen van het Crisiscomité Amsterdam van
1931 en van het Algemeen Steuncomité Amsterdam, dat op 4 augustus
1914 wordt opgericht op initiatief van burgemeester A. Röell.

Noodhulp in 2009
Ruim 1000 aanvragen
In 2009 komen bij Fonds Bijzondere Noden meer dan duizend aanvragen
binnen, 16% meer dan in 2008. Het merendeel van de aanvragen wordt
gehonoreerd. Er is een bedrag mee gemoeid van 440 duizend euro, een
lichte afname. Het aantal afgewezen aanvragen komt uit op 15%, in 9%
van de gevallen kan een voorliggende voorziening worden geactiveerd
en 6% wordt ingetrokken.
Vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen
De eersten die door de economische crisis getroffen lijken te worden zijn
alleenstaanden en eenoudergezinnen. In 2009 zijn er meer aanvragen

voor noodhulp ingediend door dienst-/hulpverleners ten behoeve van
alleenstaanden (59%). De aanvragen voor eenoudergezinnen blijven
hoog: bijna 30%.
Kennelijk worden alleenstaanden en eenoudergezinnen meer
geconfronteerd met onvermijdbare structurele kosten en hebben
zij bijgevolg minder geld voor de dagelijkse leefkosten en sociale
activiteiten. Met incidentele noodhulp proberen dienst-/hulpverleners de
neerwaartse spiraal te doorbreken.
Zestig procent van het totaal aantal aanvragen heeft betrekking op
mensen met een bijstandsuitkering.
Aanvragende hulpverleningsinstellingen
Fonds Bijzondere Noden heeft een convenant met ruim 50 instellingen
voor het doen van aanvragen door dienst-/hulpverleners. In diverse
stadsdelen maken hulpverleners ook wel gebruik van particuliere en
kerkelijke fondsen.
Landelijk Beraad Noodhulp
SSBNA is lid van het Landelijk Beraad Noodhulp, waarvan zestien
noodhulpbureaus deel uitmaken. Het Landelijk Beraad Noodhulp werd in
2004 vanuit de SSBNA en het Haagse noodhulpbureau (SSSF) opgericht.
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA) stond in de afgelopen vier
jaar model voor de oprichting van acht noodhulpbureaus: in Rotterdam,
Delft, Zwolle, Haarlem, Leiden, Uithoorn, Nieuwegein en het provinciaal
noodhulpbureau Friesland.
Daarnaast zijn er noodhulpbureaus in Den Haag, Breda, Utrecht,
Waalwijk, Enschede, Almere en Huizen.
Uitgangspunt van het werk van alle bureaus is het principe: doe samen
wat je niet alleen kunt, opdat niemand aan zijn lot wordt overgelaten.
Om die reden wordt een publiek-private samenwerkingsvorm
gehanteerd.

Kerncijfers
Aantal aanvragen
Toegekend

1051
816

Toekenningen per stadsdeel
(volgens de stadsdeelindeling per 1 mei 2010)
West
€ 98.232,-			
Zuidoost
€ 89.653,Nieuw-West
€ 80.224,Oost
€ 78.091,Noord
€ 43.874,Zuid
€ 32.410,Centrum
€ 17.549,€ 440.033,Gemiddeld bedrag per toekenning: € 539,25.
In 2009 zijn weliswaar meer aanvragen gedaan (2008: 719 toezeggingen)
maar het totale bedrag is ten opzichte van 2008 enigszins gedaald
(toegekend € 461.392). Oorzaken: er is sprake van meer kleine
aanvragen en er wordt vanuit de stelregel ‘niet meer dan nodig, niet
minder dan noodzakelijk’ kritisch gekeken naar het inkoopgedrag.
Soms zijn er bijvoorbeeld volwaardige, maar goedkopere alternatieven
voor vloerbedekking in een huis dat stofvrij dient te zijn.
De SSBNA kent een doelmatige bedrijfsvoering. Die zorgt ervoor, dat
tegenover elke euro aan de kostenkant een bedrag staat van vier euro
aan toekenningen.

Financiering
Fondsen (32)
Armoedebeleid DWI
Anders

€ 293.294,€ 135.000,€ 11.739,- 		
€ 440.033,-

