
    

 

Z.O.Z. 

  Voor inwoners van :  Zwolle,  Kampen,  
Hattem, Oldebroek, Zwarte Waterland,  

Staphorst, Olst Wijhe en Dalfsen   

 

Toelichting bij het aanvraagformulier 
 

Aanvragen kan wanneer er geen andere voorzieningen (meer) zijn en er een acuut 
probleem of knelpunt is, waardoor cliënt en hulpverlener niet verder kunnen. Het 
gaat bij het Noodfonds in principe om een éénmalige gift.  Daarom dient de hulp 
gericht te zijn op een structurele oplossing van de problematiek.   
 
Het bestuur heeft naast een toetsingskader ook specifieke richtlijnen opgesteld.  
Adoptiekosten en leges verblijfsvergunningen zijn bijvoorbeeld uitgesloten, maar op 
een groot aantal richtlijnen zijn uitzonderingen mogelijk. U kunt altijd vooraf 
informeren naar de mogelijkheden.   
De hulp-/dienstverlener moet de hulp als noodzakelijk of zeer wenselijk ervaren. Er 
wordt bij de beoordeling altijd overlegt met de aanvrager. Als het moet kunnen we 
meteen beslissen en betalen. 
 
Uitgangspunten bij de afhandeling van aanvragen zijn o.a.: 
- de aanvraag wordt door een professionele hulp- en dienstverlener gedaan 
- het uit te keren bedrag wordt niet aan de cliënt zelf uitbetaald 
 
 

Wanneer is een bijdrage mogelijk ? 
 

- Is de hulp noodzakelijk of zeer wenselijk ? √ 

- Is er geen andere voorziening mogelijk ? √ 

- Bij twijfel, Is er geïnformeerd naar de richtlijnen ? √ 

- Kan de cliënt redelijkerwijs eigen reserves/middelen gebruiken ? √ 

- Is met de bijdrage een (structurele) oplossing mogelijk ? √ 

 
 

Waaraan dient een aanvraag te voldoen ? 
 

- Ondertekening  cliënt + hulp-/dienstverlener op achterzijde? √ 

- Gegevens van inkomsten en uitgaven ingevuld ? √ 

- Inkomensspecificatie en actuele bankafschriften bijgevoegd ? √ 

- Nota, offerte of een ander bewijsstuk van de kosten erbij gedaan ? √ 

- Sociale rapportage bevat situatieschets en onderbouwing noodzaak ? 
(Beantwoord de vraag: Wat als er niet kan worden bijgedragen?)  

√ 

 
 

Niet alle aspecten rondom een aanvraag zijn in deze samenvatting vermeld.  Voor meer 
informatie verwijzen wij naar de achterzijde van het formulier en naar onze folder of onze 
web-site www.noodfondszwolle.nl.  
 
Natuurlijk is het altijd goed om even telefonisch te informeren naar de mogelijkheden voor uw 
cliënt. Het is de bedoeling dat we meedenken en soms komt een passende oplossing pas in 
overleg in beeld. Bel dan. 038-4983282 of mail naar: noodfonds@zwolle.nl. 
 

http://www.noodfondszwolle.nl/
mailto:noodfonds@zwolle.nl
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Het Noodfonds Zwolle e.o. heeft ten doel: 
 
 “het voorzien in materiële noden van personen of groepen 
van personen, met name daar waar niet wordt voorzien 
door wettelijke regelingen, en voorts al hetgeen daarmee 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”  
 
(statuten art. 2.1). 
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