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Fonds Bijzondere Noden Amsterdam

Samen sterk in noodhulp
Het vergroten van het bereik binnen de
Amsterdamse stadsgrenzen

INLEIDING
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam biedt financiële hulp aan inwoners van Amsterdam, die om
welke redenen dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen, en voor wie voorliggende
voorzieningen niet, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn. In een tijd dat de sociale zekerheid
wordt ingeperkt en van burgers verwacht wordt, dat zij meer op eigen kracht oplossen, is FBNA extra
alert.
Waar de gemeente te maken heeft met begrippen als rechtmatigheid en rechtsgelijkheid, werken wij
op basis van rechtvaardigheid en op maat.
Amsterdam heeft veel huishoudens met een laag inkomen. Alleen Rotterdam heeft er relatief meer.
Eén op de vijf Amsterdammers (23,7%) leeft in armoede (de armoedegrens ligt hier sinds 1-1-2015 op
120% van het wettelijk sociaal minimum). De armoede in de stad is in 2014 ten opzichte van 2013 licht
gestegen naar 96.246 huishoudens (Bron: Amsterdamse Armoedemonitor 2014).
Door een langdurig minimuminkomen kunnen de financiële consequenties van tegenvallers of
ziekte vaak niet meer opgevangen worden. Eigen onvermogen speelt ook regelmatig een rol, denk
bijvoorbeeld aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).
Hoewel financiële nood vooral speelt bij personen met een langdurig laag inkomen, kunnen mensen
met een hoger inkomen door tegenvallers en calamiteiten ook in de problemen komen.
FBNA is onderdeel van een publiek-private samenwerking; het giftenbudget komt van particuliere
fondsen en donateurs wier maatschappelijke doelstellingen aansluiten bij het werk van FBNA.
De gemeente Amsterdam financiert de werkkosten.
Er zijn veel zogenaamde wettelijke voorliggende voorzieningen voor mensen met een laag inkomen,
maar de voorwaarden zijn niet altijd passend en de regels vaak onoverzichtelijk. De overheid heeft
zich daarbij aan het gelijkheidsbeginsel te houden en is in haar aard bureaucratisch georganiseerd.
Daarom is noodhulp in samenwerking tussen publiek en privaat een noodzakelijke aanvulling op de
sociale infrastructuur in onze stad.
Ook particuliere voorzieningen die eerder in aanmerking komen om hetgeen te verkrijgen wat nodig
is, zijn voor FBNA voorliggende voorzieningen, voorbeelden zijn het Jeugdsportfonds en de Stichting
Babyspullen (zie bijlage Voorliggende voorzieningen).
Dienst- en hulpverleners kunnen -sinds 1936- een beroep doen op FBNA. Zij moeten beoordelen
of er sprake is van een noodsituatie en of er nog een beroep gedaan kan worden op voorliggende
voorzieningen. Het bureau van FBNA helpt hen daarbij, door op te treden als gesprekspartner met
actuele informatie over de bestaande voorzieningen. FBNA beoordeelt of er een gift gegeven kan
worden. FBNA verhelpt de ergste nood, dit vraagt om een kwalitatief oordeel van de behandelaars.
Indien noodzakelijk kan binnen 24 uur de financiële hulp worden verleend.
Het Fonds heeft een dagelijks en algemeen bestuur met vertegenwoordigers vanuit die publiek-private
samenwerking: mensen met een achtergrond in de overheid, fondsen, maatschappelijk dienstverlening
en maatschappelijke organisaties.
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DOEL BELEIDSPLAN
Als FBNA zetten we in op het vergroten van het bereik van noodhulp in Amsterdam; het naar boven
halen van de verborgen vraag. Ons uitgangspunt is dat noodhulp in Amsterdam voor hen die dit nodig
hebben bereikbaar moet zijn.
We zetten in op:
A- het beter bekend maken van FBNA bij dienst- en hulpverleners
B- het stroomlijnen van de aanvraagprocedure
C- een actueel bestand van convenantpartners en het vinden van nieuwe
D- het projectmatig verstrekken van noodhulp via Stichting Bijzondere Projecten FBNA.
E- het signaleren van lacunes in de voorzieningen/het armoedebeleid
F- samenwerking met collega (nood)fondsen in Amsterdam
AANVRAGEN
We weten uit cijfers van o.a. het CBS en het SCP dat rond 7% van de huishoudens met een inkomen
tot 125% van het minimum per jaar in een urgente noodsituatie terecht komt. Dit zijn ruim 6.700
Amsterdamse huishoudens.
Bij FBNA komen rond de 800 aanvragen per jaar binnen. Wij denken, op basis van de cijfers, dat een
‘euro per Amsterdammer’ nodig is om iedereen in een urgente financiële noodsituatie te helpen.
In 2020 willen wij dit bedrag aan giftenbudget realiseren. Voor 2016 streven we naar het behandelen
van 800-1000 aanvragen en zetten we in op een giftenbudget van € 400.000.
De meeste aanvragen worden ingediend ten behoeve van: eenoudergezinnen, jongeren en Wajongers,
alleenstaanden onder de 65 jaar, chronisch zieken en gehandicapten. Aanvragen variëren van een
klein bedrag voor identiteitsbewijzen, leefgeld of kleding tot een bijdrage voor woninginrichting of het
leveren van witgoed in natura (in samenwerking met BCC). In 2014 zijn 844 aanvragen in behandeling
genomen en is ruim € 316.000 aan giften voor individuele noodhulp uitgekeerd. Dit is gemiddeld € 400
per aanvraag.
Aanvragen kunnen worden ingediend door dienst-/hulpverleners van organisaties die met ons een
convenant hebben afgesloten. In 2015 tellen we 60 convenantpartners, waarvan bijvoorbeeld HVO
Querido, Leger des Heils en MEE grote aanvragers zijn (zie bijlage convenantpartners).
Korte lijnen met aanvragers zijn belangrijk om de slagvaardigheid te vergroten. Dit doen we in een
persoonlijk gesprek met hen. We praten met hen over de ontwikkelingen binnen het fonds, onze
ervaringen met hun aanvragen en eventuele knelpunten en signalen. We sluiten aan bij teambijeenkomsten om onze werkwijze toe te lichten en knelpunten te bespreken. Daarnaast wisselen we tijdens
de jaarlijkse bijeenkomst met onze convenantpartners ervaringen en signalen en kunnen knelpunten
gezamenlijk worden opgepakt.
Een gift van FBNA werkt als vangnet en soms ook als springplank.
Voorbeeld van een gift welke vangnet is
Een 35-jarige alleenstaande man met drie kinderen is aangemeld bij een bureau schuldhulpverlening.
Voor hem wordt een aanvraag ingediend voor een eenmalige bijdrage levensonderhoud. Mede als
gevolg van de zogenaamde bronheffing (een schuld aan de zorgverzekeraar die wordt ingehouden
van het inkomen) beschikt hij tijdelijk over te weinig inkomen voor de dagelijkse kosten van bestaan.
Voorbeeld van een gift met springplankfunctie
Vanuit jeugdhulpverlening wordt een aanvraag gedaan voor een 19-jarige alleenstaande jonge vrouw.
Ze is dakloos geweest, woont sinds kort weer zelfstandig en heeft haar studie opgepakt. Naast
benodigdheden voor de woninginrichting is een bijdrage voor een laptop verstrekt, noodzakelijk voor
haar studie.
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PROJECTEN (niet individuele noodhulp)
Onder FBNA hangt nog een stichting: Stichting 1-7-1998. Deze stichting is opgericht in 2000 om
mensen die werden getroffen door de in 1998 ingevoerde Koppelingswet tegemoet te kunnen komen
(met budget van de gemeente). In 2013 is besloten om stichting 1-7-98 door te zetten onder de naam
Stichting Bijzondere Projecten FBNA. Zo ontstaat er ruimte om projectmatig een vervolg te geven
aan signalen uit individuele aanvragen, in samenwerking met convenantpartners en/of de gemeente
Amsterdam.
Per project worden fondsen benaderd voor een bijdrage in het giftenbudget en de werkkosten.
Voorbeelden zijn: Kinderen in de knel: een aantal basisscholen in West, Noord en Zuidoost kreeg de
beschikking over een potje van € 500 per schooljaar, om bijvoorbeeld schoolreisjes of traktaties voor
kinderen uit arme gezinnen te betalen. Sporten voor ongedocumenteerden: samen met het Jeanette
Noëlhuis wordt het mogelijk gemaakt om mensen die -vanwege hun status- buiten iedere voorziening
vallen, toch actief te laten zijn. Zo zelfstandig mogelijk thuis: door het verstrekken van een budget aan
relevante maatschappelijke organisaties wordt het mogelijk voor chronisch zieken en gehandicapten
hulpmiddelen in de woning aan te schaffen die niet meer vergoed worden. Dit project start in 2016.

Projecten op initiatief van de gemeente
De gemeente Amsterdam trekt deze bestuursperiode extra geld uit voor het armoedebeleid.
Zo is in 2015 het Doorbraakfonds (€ 100.000) gestart voor de periode van een jaar. Een initiatief
waarin vastgelopen schuldsaneringstrajecten opgelost worden en ineffectieve werkwijzen en oorzaken
waardoor personen vast blijven zitten in het schuldhulpverleningstraject gesignaleerd worden en
geadresseerd aan de gemeente. Het is ondergebracht bij FBNA in combinatie met een multidisciplinair
expertteam. Dit team bespreekt en beoordeelt iedere drie weken de aanvragen.
Daarnaast gaan wij in 2016 voor de gemeente de uitvoering doen van de gemeentelijke
witgoedregeling, in het verlengde van de pilot ‘witgoed in natura’ met BCC.
FBNA PUBLIEK EN PRIVAAT
De afgelopen periode is de samenwerking met de gemeente Amsterdam opnieuw gedefinieerd.
Op het bureau werken geen mensen meer die in dienst zijn bij de gemeente. Wij hebben nu vaste
contactpersonen bij de gemeente om onze kennis over voorliggende voorzieningen op peil te houden
en signalen aan over te brengen. Zoals een toename van aanvragen voor tandartskosten in 2015.
Onze samenwerking en goede relatie met 33 vermogensfondsen is essentieel om ons giftenbudget op
peil te houden. Naast de reguliere contacten die wij met hen hebben, willen we vanaf najaar 2015 in
gesprek gaan met onze fondsen en donateurs om te toetsen of ons werk nog steeds aansluit bij hun
doelstellingen en in hoeverre andere vragen ook bij hen zijn aan te kaarten.
VERGROTEN BEREIK
Vanaf december 2014 tot en met voorjaar 2015 was er sprake van een terugloop in het aantal
aanvragen. Dat rijmt niet met de inperking van de sociale zekerheid en de toename van armoede.
Verklaringen hiervoor zijn onder andere: De reorganisaties binnen het sociale domein in Amsterdam
hebben een doorstroom van dienst- en hulpverleners veroorzaakt en bekende contacten zijn vaak op
een andere plek terecht gekomen. Doordat de overdracht van kennis en taken vaak niet volledig is,
neemt de bekendheid met (het doen van een aanvraag bij) FBNA af en komen er minder aanvragen
binnen. Daarnaast heeft de gemiddelde hulpverlener onvoldoende aandacht voor de financiële situatie
van cliënten en te weinig kennis over (de ingewikkelde) regels rondom schuldhulpverlening.
Dit betekent dat nog veel Amsterdammers in financiële noodsituaties van het toeval afhankelijk
zijn of zij geholpen worden. De gemeente ontwikkelt daarom op dit moment een cursus Wegwijs in
Schuldhulp, voor niet schuldhulpverleners. Wij verwachten daar verbetering van.
Waar wij op in zetten:
Ad A Grotere bekendheid van FBNA bij de dienst- en hulpverleners / convenantpartners
FBNA heeft in 2015 veel tijd en aandacht besteed aan het bekender maken van het noodfonds bij de
bestaande convenantpartners en binnen het nieuwe sociale domein, via gesprekken met bestuurders,
leidinggevenden en bij teamoverleggen. Daarbij werd uitleg gegeven over de aanvraagprocedure en
de werkwijze, waarbij dienst-/hulpverleners worden uitgenodigd om bij vragen of probleemsituaties
(eerst) telefonisch contact te zoeken.
Wij gaan hiermee door; per jaar bekijken we welke 10-15 convenantpartners benaderd worden voor
een gesprek. In 2016 wil FBNA bij elke organisatie een teamoverleg hebben bijgewoond dan wel op
een andere manier de mogelijkheden van FBNA onder de aandacht hebben gebracht. Opvallende
zaken worden via de nieuwsbrief gedeeld.
Ad B Stroomlijnen van de aanvraagprocedure
Op basis van de uitkomsten van de gesprekken met convenantpartners willen we in 2016 bekijken
of er bij lagere bedragen gewerkt kan worden met een lichtere aanvraagprocedure. Per convenantpartner wordt bekeken welke vorm van versimpeling van de aanvraagprocedure het beste past.
Van belang is de verantwoording goed te blijven organiseren.
Daarnaast wordt bekeken of het wenselijk is ons werkgebied te verruimen naar de regio Amsterdam
(beter aansluitend bij het werkgebied van bijvoorbeeld Jeugdzorg) en waar in de aanvraagprocedure
via digitalisering of een app winst is te behalen.

Ad D Projectmatig verstrekken van noodhulp via Stichting Bijzondere Projecten
Stichting Bijzondere Projecten FBNA biedt ruimte om signalen uit individuele aanvragen projectmatig
een vervolg te geven, samen met de gemeente Amsterdam en/of convenantpartners.
Een projectmatige aanpak biedt mogelijkheden om via noodpotjes giften te (laten) verstrekken.
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Ad C Een actueel bestand van convenantpartners en het vinden van nieuwe partners
In het contact met onze belangrijkste convenantpartners, blijven we op de hoogte van veranderingen
binnen het sociaal domein. Daarnaast staan we open voor nieuwe initiatieven en organisaties die
met kwetsbare mensen/huishoudens in financiële noodsituaties in aanraking komen en potentieel
convenantpartner zijn. Een organisatie kan door FBNA uitgenodigd worden voor een gesprek of zelf
een gesprek aanvragen. Wij willen als fonds breder bekend zijn. Daarom zoeken we in 2016 meer
contact met het welzijnswerk (Huizen in de Wijk), de zorg (huisartsen en m.n. praktijkassistenten), het
onderwijs (vervolg op Kinderen in de knel) en burgerinitiatieven (zoals De Meevaart in de Indische
Buurt).
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Deze eenvoudige ‘aanvraagmogelijkheid’ vergroot het bereik van noodhulp: voor een dienst-/
hulpverlener kan tijdgebrek dan geen obstakel meer zijn. En mensen in financiële noodsituaties die
niet bij een reguliere hulpverlener komen, kunnen bijvoorbeeld door een leerkracht worden opgemerkt.
Het streven is om vanaf 2016 op jaarbasis 5 projecten uit te voeren, mits daar natuurlijk aanleiding
voor is en budget (giften en werkkosten). Via verantwoording achteraf verkrijgen we de noodzakelijke
informatie om een project te evalueren.
Ad E Signaleren
Wij willen bijdragen aan een beter bereik van armoedevoorzieningen in de stad. Dit doen we door
-op basis van casuïstiek- tekortkomingen in het armoedebeleid te signaleren en mee te denken over
verbeteringen. Samen met de gemeente bekijken we op welke wijze noodhulp een aanvullende rol kan
spelen.
In het kader van de signalering werkt FBNA samen met de Gemeentelijke Ombudsman en
convenantpartners. Op de jaarlijkse bijeenkomst met convenantpartners wordt aan een actueel thema
aandacht besteed, dit jaar was dat doelgroepen die ‘buiten de boot vallen/nog niet voldoende in beeld
zijn’. Ook via de Club van 100, een club van/voor convenanthouders die het thema “noodhulp” een
warm hart toedraagt, wordt stilgestaan bij signaleren.
Ad F Samenwerking met collega (nood)fondsen in Amsterdam
FBNA is niet de enige partij in Amsterdam die noodhulp verstrekt. Er zijn in meerdere stadsdelen voor
verschillende doelgroepen ook andere fondsen actief. Een samenwerking met deze collega fondsen
draagt bij aan het verbeteren van noodhulp in de stad. Door het gezamenlijke speelveld in beeld te
brengen wordt duidelijk wie welke ‘doelgroep’ helpt, wat verstrekt wordt en volgens welke procedures.
FBNA initieert een bijeenkomst met collega fondsen om dit te bespreken. Het delen van ervaringen
en signalen, het samen optrekken in het verbeteren van de zichtbaarheid van noodhulp zijn daarbij
aandachtspunten die in 2016 opvolging krijgen.
TOT SLOT: € 1,- per Amsterdammer
Wij stellen onszelf de ambitie om ‘€ 1,- per Amsterdammer’ aan giftenbudget te realiseren in 2020.
Dat betekent meer dan een verdubbeling van ons huidige giftenbudget. Die ambitie past bij de
tijdsgeest, waarin de vraag naar particuliere initiatieven en publiek-private samenwerking toeneemt.
Die ambitie vraagt ook wat van ons als fonds. Door een passende PR-campagne gaan we zorgen dat
noodhulp zichtbaarder wordt voor Amsterdammers en Amsterdamse organisaties.
Betere zichtbaarheid biedt ook kansen voor Amsterdammers die aan Amsterdammers willen
geven. Wij beogen een betrokken Club van 100 te vormen, waar Amsterdammers en Amsterdamse
organisaties die zich betrokken voelen bij stadgenoten in acute nood bijdragen aan het realiseren van
de doelstelling van FBNA.
Tenslotte zijn er nog andere strategieën en acties denkbaar, om nieuwe geldbronnen aan te boren en
de huidige geldstromen voor zowel de individuele- als projectentak te optimaliseren. Bijvoorbeeld door
het verstrekken van (meer) giften in natura of inzamelingsacties.
BIJLAGEN:
- Voorliggende voorzieningen
- Lijst met convenantpartners
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FBNA Voorliggende voorzieningen

Algemeen		
Bijzondere Bijstand

www.amsterdam.nl/werk-inkomen

Collectieve Zorgverzekering

www.amsterdam.nl/veelgevraagd

Woonkostenbijdrage

www.gemeentebelastingen.amsterdam.nl

(Gedeeltelijke) kwijtscheldingsregelingen heffingen

www.waternet.nl

Kredietbank gemeente Amsterdam

www.amsterdam.nl/werk-inkomen

De toeslagenwet

www.toeslagen.nl

Kinderbijslag

www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag

Aanvulling op het inkomen tot de bijstandsnorm

www.uwv.nl

(Aanvullende) allenstaande-ouder-korting

www.belastingdienst.nl

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

WMO helpdesk tel. 0800 0643 (gratis)

Stichting ErOpAf, via Somosa

www.somosa.nl/eropaf

Bekijk ook de site van NIBUD
www.berekenuwrecht.nl
		
Voedsel, kleding & reiskosten		
De Voedselbank

www.amsterdam.voedselbank.org

Kledingbank

www.kledingbankamstelland.gmail.com

Vintage-kledingwinkel van de Volksbond

Haarlemmerstraat 146-148

De Stadspas

www.amsterdam.nl/stadspas

Reiskostenvergoeding (voor mensen die een traject
volgen bij de afdeling Werk van de gemeente

www.amsterdam.nl/werk-inkomen

Gratis OV-abonnement voor ouderen
www.amsterdam.nl/werk-inkomen
		
Chronisch Zieken		
Regeling tegemoetkoming Meerkosten /RTM

www.amsterdam.nl/werk-inkomen

Twee keer kinderbijslag ter compensatie van de
vervallen regeling Tegemoetkoming onderhoudskosten
(thuiswonende) gehandicapte kinderen (TOG)
per 1-1-2015

www.rijksoverheid.nl
aanpassing kindregeling
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Stichting de Lichthoeve, een handicap…
maar toch met vakantie

www.lichthoeve.nl

Medische matrassen

www.medi-active.nl/matras

Voordelig elektrisch verstelbaar bed

www.megax.nl/seniorenbedden

		
Scholing/onderwijs/solliciteren		
Scholierenvergoeding en PC-voorziening

www.amsterdam.nl/werk-inkomen

Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage
en Schoolkosten

www.duo.nl

Studielening Gemeente Amsterdam

www.amsterdam.nl/gka

Voordelige Studieboeken

www.tweedehandsstudieboeken.nl

Solliciteren en geen passende kleding?

www.dressforsuccess.nl

		
Jeugd		
Loket kinderopvang

www.amsterdam.nl/werk-inkomen

Jeugdsportfonds

www.jeugdsportfonds.nl

Jongerencultuurfonds

www.jongerencultuurfonds.nl

Pluspunt Individu, voor jongeren tussen 16 en 28

www.studiefondsplus.nl

Jongerenloket

www.amsterdam.nl/werk-inkomen/jongerenloket

Kinderopvangtoeslag

www.belastingdienst.nl

Nationaal Fonds Kinderhulp

www.kinderhulp.nl

		
Jonge gezinnen		
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Stichting Babyspullen

www.stichtingbabyspullen.nl

Voordelige baby en tiener benodigdheden

www.babyentiener.nl

Stichting Slimme Boefjes, babyspullen

www.slimmeboefjes.nl

Stichting Jarige Job,

www.jarige-job.nl

Studerende moeders, tips & adviezen

www.studerendemoeders.nl

d.d. 29.1.2016

Donateurs / Vermogensfondsen
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam ontvangt structurele en/of projectmatig financiële bijdragen van:
A.A.C. Lehmann Fonds
Regionaal (Haarlem e.o.)
ABN AMRO
Landelijk
Ancient Order of Foresters
Amsterdam
Andries de la Fontaine Verwey Fonds
Landelijk
Bekker-la Bastide Fonds
Regionaal o.a. A
Bisschop Bluyssen Fonds
Landelijk
Bond zonder Naam/Cordaid
Landelijk
“Burkens’-Stichting”
Landelijk
Christine Stichting
Amsterdam
Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam Amsterdam
Diaconie Remonstrantse gemeente Amsterdam
Amsterdam
Dienst Wonen Zorg en Samenleven
Amsterdam
Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting
Landelijk
Doopsgezinde Diaconie Amsterdam
Amsterdam
Eekhoorn Fonds
Amsterdam
Fonds DBL
Landelijk
Fonds der Familie Antheunis
Regionaal o.a. Amsterdam
Fonds Liefdadige Doeleinden
Amsterdam
Fonds van NRC-Handelsbladlezers
Landelijk
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Amsterdam
Gemeente Amsterdam, Zorg en Participatie
Amsterdam
Hodshon Dedel Hofje
Amsterdam
Hulp na Onderzoek
Amsterdam
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Landelijk
Madurodam Steunfonds
Landelijk
Nut van ’t Algemeen
Amsterdam
Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds
Amsterdam
R.C. Maagdenhuis
Landelijk
Rotary Centrum
Amsterdam
Rotary Zuid
Amsterdam
Steunfonds Algemeen Maatschappelijk Werk Zuid
Amsterdam
Stichting Carina (v/h Operation Contact)
Amsterdam
Stichting Dichter Bij Huis
Amsterdam
Stichting Nalatenschap De Drevon
Landelijk
Stichting RCOAK
Amsterdam
Van Heumen-De Sitter Stichting
Landelijk
Vincentiusvereniging Amsterdam
Amsterdam
		
april 2016
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Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
Postbus 17227
1001 JE Amsterdam
Telefoon:
020 420 19 84
Fax:
020 421 44 84
E-mail:
info@fbna.nl
Website:
www.fbna.nl
ING rekening: IBAN NL49 INGB 0000 2946 97
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam staat
ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van
Koophandel voor Amsterdam onder
nummer 41197859.
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