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Verbreden van samen werken betreft ook het smeden van allianties met
instellingen, organisaties en particulieren, die niet direct gericht zijn op
hulpverlening (zoals woningcorporaties/-stichtingen), maar wel worden
geconfronteerd met mensen in nood, of zich zorgen maken over de situatie van in het bijzonder chronisch zieken, gehandicapten en alleenstaanden met en zonder kinderen.
Meer weten? Kijk op: www.ssbna.nl
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Met noodhulp is in 2010 een bedrag gemoeid van € 420.000. Een dertigtal fondsen, vooral van buiten Amsterdam draagt bij aan het giftenbudget.
Het gaat in alle gevallen om -in principe- eenmalige doeluitkeringen voor
onder meer levensonderhoud, woninginrichting en kleding.
Ruim de helft van de aanvragen betreft mensen met een bijstandsuitkering. Het aantal mensen dat met een andere uitkering (Wajong, etcetera)
in nood komt, blijkt gestaag toe te nemen.

2010
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Voor het eerst sinds de jaren zestig is het aantal toekenningen boven de
1000 uitgekomen. Het zijn er 1033, een kwart meer dan in 2009. Dit is
een uitzonderlijk hoge toename, wat doet vermoeden dat een omslagpunt
is bereikt. Het aantal kwetsbare huishoudens neemt sinds 2010 duidelijk
toe, terwijl in de voorgaande jaren sprake leek van stabilisering.

Een bredere samenwerking
In 2010 is een start gemaakt met de verbreding van samen werken. Dat
betreft naast dienst- en hulpverleningsorganisaties ook vrijwilligersorganisaties als de voedselbanken, die samenwerken met maatschappelijke
dienstverlening, en organisaties gericht op crisisinterventies (zoals Eropaf
en Vroeg Eropaf). De reden is, dat we niet alleen willen dat de situatie van
mensen met financiële problemen wordt gestabiliseerd, maar dat er ook
vooruitgang moet worden geboekt.
Het gaat het Fonds om noodhulp met een juist vervolg.

B e s t e m m i n g

Aantal aanvragen
Toegekend

ra
M

Noodhulp in 2010

In alle gevallen wordt eerst gekeken of een wettelijke voorziening nog
(tijdig) kan worden aangesproken. In Amsterdam zijn de Dienst Werk en
Inkomen en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling in 2010 de belangrijkste samenwerkingspartners vanuit de overheid.
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In 2010 zijn op verzoek van dienst- en hulpverleners ruim 1000 mensen
in nood geholpen. Waar nodig gebeurt dit binnen 24 uur, om verdere
calamiteiten te voorkomen.
Een hulpverlener verwoordt dit als volgt: “Als maatschappelijk werker
word ik regelmatig geconfronteerd met noodsituaties bij mensen, waarop
bevoegde instanties niet tijdig of geen antwoord formuleren. Het gevolg
is dat de mensen nog verder wegzakken. Het is belangrijk om in die
situaties deze hulpbron laagdrempelig te kunnen aanboren. Je houdt dan
een opening voor hulp.”

Landelijk Beraad Noodhulp
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam heeft in 2004 het Landelijk Beraad
van Noodhulpbureaus opgericht. Het Beraad kent thans 16 leden.
Al deze noodhulpbureaus
• zijn onafhankelijk
• kenmerken zich door een samenwerkingsverband van fondsen,
overheid, dienst-/hulpverlening en maatschappelijke organisaties 		
(publiekprivate samenwerking)
• worden voor wat betreft de werkkosten door de overheid gefinancierd,
terwijl het giftenbudget door fondsen en particulieren beschikbaar 		
wordt gesteld
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Chronisch zieken, gehandicapten, alleenstaanden met kinderen en zonder.
Soms vallen zij tussen wal en schip van regelingen, vaker nog vallen zij in
het geheel buiten de boot.
Voor hen in het bijzonder doen dienst- en hulpverleners van ruim 50
instellingen een beroep op het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
(SSBNA).

Amsterdamse fondsen

