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VOORWOORD BIJ JAARVERSLAG 2016  STICHTING NOODFONDS ZWOLLE E.O. 
 
Beste betrokkenen, hulp- en dienstverleners, 
 
In dit jaarverslag worden de werkzaamheden van ons bureau en van het bestuur beschreven. In 
het hoofdstuk Aanvragen worden deze beschreven vanuit de ‘wij’-vorm. Het bestuur maakt 
hiermee zichtbaar dat het bureau zich partner voelt van de hulpverleners en hun instellingen. 
Bij de werkzaamheden van het bestuur is een meer afstandelijke tekst gebruikt, omdat het hier 
meer de randvoorwaarden betreft: hulpverleners profiteren daar wel van maar hebben daar minder 
direct mee te maken. 
 
In mijn voorwoord vraag ik aandacht voor conclusies die ons bureauhoofd, Johan Groothedde, 
trekt op grond van zijn analyse in dit jaarverslag. 
 
“We zien net als in 2015 een toename in aanvragen levensonderhoud. Dit is 20% van het totaal 
aan uitgaven. Nog een 20 % wordt besteed aan betaling van vaste lasten, veelal in samenhang 
met achterstanden. Ook voor de start van schuldentrajecten wordt 20% van de uitgaven besteed.”  
 
“Met een toename van 21 % van de aanvragen zijn de afwijzingen iets terug gelopen. Het gebruik 
van voorliggende voorzieningen blijft een belangrijke rol spelen. Het aantal aanvragen voor 
tandartsbehandelingen stijgt. We vergoeden in de regel alleen een noodbehandeling, omdat we 
niet in de plaats kunnen treden van een reguliere ziektekostenverzekering.” 
 
“Stichting De Kern en de afdeling SchuldDienstVerlening van de gemeente maken intensiever 
gebruik van het Noodfonds voor de knelpunten van hun klanten. Samen vragen ze 35 % van het 
totaal aan. Daarnaast zijn de Bewindvoerders, de Sociale WijkTeams, het Leger des Heils en 
Schuldhulpmaatje ook hoofdaanvragers geworden. Zo ontstaat het beeld dat er een grotere 
spreiding van aanvragen is dan enkele jaren geleden.” 
 
“Een groeiend aantal alleenstaanden blijken een kwetsbare groep in de samenleving te vormen. Of 
is er juist vanuit de hulpverlening meer aandacht voor hen, waardoor deze zo zichtbaar zijn in de 
cijfers?” 
 
“Er zijn wat onderlinge verschuivingen in aanvragen van andere gemeenten. De tabel maakt echter 
duidelijk dat de stijging in aanvragen en kosten geheel uit Zwolle komt. In 2015 waren de Zwolse 
uitgaven min of meer gelijk gebleven met die in 2014. Nu is de stijging 63 % !“ 
 
Hiernaast wijs ik erop dat het bestuur ermee akkoord gaat dat het toenemende aantal aanvragen 
en de daarvoor uitgekeerde bedragen leidt tot vermindering van onze reserve. Het bestuur zal 
daarom in 2017 een verdere analyse maken van de functie en de werking van het Noodfonds voor 
de Zwolse samenleving. Daarvoor zal het daarna beleid ontwikkelen met het oog op passende 
financiering. 
 
Onze bureaumedewerkers dank ik hartelijk voor hun inzet en de manier waarop zij de 
aanvragende hulpverleners helpen wegen te vinden om aanvragen gehonoreerd te krijgen dan wel 
helpen de hulpvraag kansrijk te formuleren dan wel te wijzen op bestaande, maar nog niet benutte 
mogelijkheden. 
 
Jullie worden van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen wanneer dit jaarverslag reden 
geeft tot reageren. 
 
Namens het Dagelijks Bestuur, 
 
Gégé Callenbach, voorzitter. 
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ENKELE VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK 
 
 Zonder verder betoog willen we enkele praktijksituaties ter toelichting van onze doelstelling geven.  
 
 

De ouders van een 17-jarige jongen zijn wegens huurachterstand op straat gezet. Hun zoon 
woont nu bij zijn zus, terwijl zij elders opvang hebben gevonden. Hij werkt 1 dag in de week, 
1 dag school en 4 dagen stage, maar houdt dit amper meer vol, omdat hij geen eigen kamer 
heeft en zijn spullen in de opslag staan. Hij is en voelt zich ontheemd. Temeer daar hij van 
niets wist, hij kwam terug van vakantie, maar kon het ouderlijk huis niet meer in ! Pas als hij 
18 is kan hij aanspraak maken op studiefinanciering en kamerhuur betalen. Ze hebben nu 
echter al iets geschikt gevonden. Als het Noodfonds 1 maandhuur betaalt kan hij er alvast 
intrekken en met de hulp van zijn begeleiding proberen zelfstandig verder te gaan. 

 
Een alleenstaande moeder met een tiener, een kleuter en een baby is via woningruil naar 
Zwolle verhuisd. Al snel daarna kregen de jongsten gezondheidsklachten; Last van de 
luchtwegen en uitslag. Ze hadden nog geen eigen huisarts en kwamen na enkele vluchtige 
consulten (de een had het over griep, de ander over…) eindelijk bij een huisartsenpraktijk 
die de diagnose stelde dat de kinderen werden gebeten door vlooien of ander ongedierte. 
De ambulant begeleidster was zo alert om een expert in te schakelen. Het bleek dat het huis 
vol zat met huisstofmijt en vlooien, hetgeen verklaarbaar werd doordat men er achter kwam 
dat de vorige bewoners een behoorlijke populatie aan huisdieren bezat. Dit betekende wel 
dat de gehele woning en alle kleding moest worden gereinigd. Alle betrokkenen,(school, 
GGD, gemeente en woningbouw) waren het er over eens dat het meteen moest worden 
opgelost, maar lieten de verantwoordelijkheid (en dus kosten) over aan de moeder, die 
echter onder beschermingsbewind staat. De ambulant begeleidster heeft de gemeente 
daarom een (brand)brief gestuurd en de bijzonder bijstandsconsulent was zo alert om 
vanwege de urgentie (verergering klachten) meteen naar ons te lopen. Er kwam een stevige 
rekening voor zulke kleine beestjes, maar daarmee wisten we wel zeker dat over was met 
de ellende. 

 
 

 De maatschappelijk werker bij het Sociale WijkTeam heeft contact met een licht 
verstandelijk beperkte man uit Ethiopië. Meneer heeft schulden en staat onder 
beschermingsbewind, vanwege polio is hij ook mobiel beperkt en gebruikt een scootmobiel 
en een rollator. Meneer kan de Nederlandse taal niet goed leren. Al met al liepen de 
spanningen zo erg op dat hij toen zijn kunstgebit ook nog eens allerlei klachten gaf, deze uit 
woede en frustratie heeft weg gegooid. Dat was plm. 1,5 jaar geleden gebeurd. Hij krijgt nu 
echter maagklachten, omdat hij niet goed kan eten. Medicatie helpt, maar hij moet wachten 
tot 2020 voordat hij een nieuw kunstgebit vergoed kan krijgen. Dat vindt zijn hulpverlener 
niet acceptabel en doet een beroep op het Noodfonds. Wij hebben daarop weer een 
Landelijk Fonds benaderd die hulp biedt voor mensen met een beperking. We hebben 
afgesproken dat we samen de rekening zullen betalen. 

 
 

De maatschappelijk werker van een moeder belt op een vrijdagmiddag: “weet je nog, dat ik 
zo ’n vijf jaar geleden heb gebeld voor jullie medewerking om een door haar vader 
ontvoerde dochter uit Iran terug te krijgen bij haar moeder ? “ Het antwoord was meteen 
:”ja!” (zulke dingen vergeet je niet). “Nu,” zei hij, “misschien lukt het haar eindelijk om haar 
terug te krijgen, omdat de dochter naar haar oma is gevlucht en deze heeft de politie 
ingeschakeld. Deze heeft de vader onder druk gezet, omdat hij overduidelijk niet goed voor 
haar zorgde. Moeder is meteen naar Iran gegaan en heeft een uitreisvisum voor haar en 
haar kind bemachtigd, maar moet nu ook nog 2 tickets bekostigen. Kunnen jullie deze 
vergoeden?” Daarop heeft het Noodfondsbureau meteen met het bestuur overlegd, omdat 
we normaliter geen reiskosten vergoeden. Al met al: net voordat ze 15 zal worden is ze 
terug bij haar moeder, mede dankzij enkele goede vrienden van de moeder en haar 
maatschappelijk werker. 
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BESTUURSVERSLAG 
In dit verslag willen we eerst de uitkomsten van 2016 naar een aantal gezichtspunten presenteren. 
De verschillende tabellen zullen telkens beknopt worden toegelicht om vervolgens  In de 
“nabeschouwing aanvragen” onze interpretatie daarop te geven.  

Aanvragen 
Aanvragen  Aantallen  

 2016 2015 2014  
totaal aantal aanvragen 283 234 181  
waarvan verleend 235 179 164  
aantal afgewezen/niet in bijgedragen 48 55 17  
     
aanvragen uitgesplitst naar soort bijdrage 1) 304 253 210  
waarvan verleend 252 196 193  

1) Per aanvraag kunnen er meerdere bijdragen(soorten) worden verstrekt. 
 

 
Er zijn in 2016 21 % meer aanvragen gedaan dan het jaar daarvoor. In 3 jaar tijd is zelfs sprake 
van bijna een verdubbeling. Het afwijzingspercentage is 17%. In 2015 waren er veel nieuwkomers 
die onbekend waren met de mogelijkheden en daardoor minder succesvol konden aanvragen. Nu 
is het weer enigszins genormaliseerd. Dat is ook heel mooi te zien in onderstaande grafiek. Zie lijn 
“waarvan verleend”, die in 2016 weer parallel meeloopt met de stijgende aantal aanvragen. We 
gaan verderop in dit verslag daarop nog nader op in. 
  
 

 
 
 
Om de stijging van de aanvragen  te verklaren zullen we eerst moeten ‘inzoomen’ op de zaken 
waarvoor men heeft aangevraagd. 
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Soort bijdragen 
 

 2016  2015 
  gevraagd verleend Ad gevraagd verleend ad 

Direct levensonderhoud 77 74 16.873 57 55 13.274 
Vaste lasten  37 33 15.117 23 18 7.463 
Schulden 16 12 6.495 22 18 7.973 
Aansluitkosten 
nutsvoorzieningen  6 5 1114 9 7 2.454 

Schone start budgetbeheer 28 28 15.160 15 15 6.820 
Studie/school 2 0 0 9 6 1.478 
Vervoer 27 23 6.635 22 14 2.878 
Medische kosten 28 19 3.592 27 15 2.976 
Kleding 5 3 690 2 2 600 
Computer 4 3 650 7 2 649 
Woninginrichting 11 7 4.073 16 12 6.193 
duurzame gebruiksgoederen 6 3 1.367 4 4 1.124 
identiteitskaarten/leges 34 27 1.722 32 24 1.924 
Overige 23 15 5.497 8 4 1.366 
Totaal  304 252 78.985 253 196 57.172 
 
We zien dat het aantal aanvragen bij een aantal soorten extra is toegenomen: 
 
Levensonderhoud Er wordt veel aangevraagd voor levensonderhoud. Vaak zijn er schulden, waarvoor 

SchuldDienstVerlening (SDV) is of nog moet worden ingeschakeld. Er is dan sprake van 
beslag door een deurwaarder of andere invorderingsmaatregelen. Ook bewindvoerders 
kampen met extra kosten voor hun klanten, waardoor ze soms onvoldoende ‘leefgeld’ 
beschikbaar kunnen stellen. Er zijn ook incidentele aanleidingen, zoals: Geen 
alimentatie, geen uitkering uitbetaald, faillissement werkgever, etc. 
 

Vaste lasten De toename in aanvragen valt op. Hiervoor wordt, vergeleken met 2015, het dubbele 
uitgegeven. Veelal wordt een deel van de vaste lasten betaald om escalatie van 
schulden te voorkomen.  Hieronder staan ook uitgaven van dubbele of 1e huur, die 
nodig is om de woning te kunnen accepteren en een huurcontract te kunnen krijgen. 
   

Schone start 
Budgetbeheer 

Deze aanvraagsoort wordt bijna uitsluitend door SDV gebruikt, omdat zij bij het starten 
van het traject mensen in budgetbeheer nemen, waarbij van alles opnieuw ingeregeld 
moet worden. Vanwege afspraken met schuldeisers mogen de achterstanden in vaste 
lasten niet verder oplopen. Een bijdrage van het Noodfonds kan e.e.a. weer gelijk 
trekken, zodat het traject goed kan starten. 
 

Vervoer Er is samenhang met de uitgaven voor medische kosten. Het kan hier nl. ook gaan om 
vervoer naar het ziekenhuis. Verzekeraars vergoeden alleen vervoerskosten voor een 
behandeling, maar geen onderzoek, bezoek of verblijf van een ouder. Hieronder vallen 
ook bijdragen voor een elektrische fiets die nodig is, omdat men met een chronische 
aandoening kampt. Deze laatste aanvragen zijn relatief duur. 
 

Medische kosten Er is bij deze aanvraagsoort sprake van een trend, waarbij telkens minder mensen 
aanspraak kunnen maken op verzekering, hetzij door pakketperikelen, hetzij door 
wanbetaling. De aanvragen voor tandartsbehandelingen stijgen. 
Bij de post “medische kosten” moet worden opgemerkt dat het gaat om situaties waarbij 
het gevraagde samenhangt met de hulpverleningscontext en de aanpak of zorg die 
daarbij hoort. 

  
Woninginrichting Het betreft hier o.a. bijdragen voor klanten die vanuit de opvang of begeleide woonvorm 

een woning kunnen betrekken en deze moeten inrichten. Het kan ook gaan om andere 
noodzakelijke verhuizingen, waarbij bijv. een nieuwe vloerbedekking nodig is 
 

Overige Onder overige staan veel meer aanvragen dan voorheen, het betreffen dan ook 
bijzondere en ‘dure’ gevallen, w.o. aanschaf tickets om een gegijzeld kind uit Iran terug 
te krijgen, kosten voor herstel van een totaal overwoekerde tuin en verblijfkosten van 
een gehandicapt kind gedurende de vakantieperiode.  
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In brede zin en ook kijkend naar de voorafgaande jaren, kan worden geconcludeerd dat er 
(wederom) het nodige is gewijzigd binnen het sociale domein. In de nabeschouwing op de 
aanvragen komen we daar op terug. 
 

Samenvattend: 
We zien net als in 2015 een toename in aanvragen levensonderhoud. Dit is 20% van het 
totaal aan uitgaven. Nog een 20 % wordt besteed aan betaling van vaste lasten, veelal in 
samenhang met achterstanden. Ook voor de start van schuldentrajecten wordt 20% van de 
uitgaven besteed.   

 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat we aanvragen afdoen in goed overleg met de 
hulpverlener. We proberen te kijken naar mogelijkheden. In onderstaande tabel worden de 
afwijzingen toegelicht.  

Redenen voor afwijzing 
 2016 2015 2014 

Voorliggende voorziening  10 8 6 
Buiten werkingsgebied 2 1 3 
Voldoende eigen mogelijkheden of reserves 1 3 2 
Niet conform richtlijnen bestuur 10 15 4 
Intrekking aanvraag 13 17 1 
Niet concreet en specifiek 1 0 0 
Geen sprake van nood 8 11 1 
Geen professionele hulpverlener 0 0 0 
Ander fonds  3   
Totaal  48 55 17 

 
Wij willen het werk van de hulpverleners als het ware ondersteunen, zodat zij verder kunnen met 
hun klanten. Niettemin kunnen we niet alles vergoeden en kijken we altijd of er voorliggende 
voorzieningen zijn, zoals bijzondere bijstand van de gemeente. In 2017 hebben we bij relatief veel 
aanvragen hierop gewezen. Soms hebben we toch bijgedragen omdat er niet op de aanvraag 
gewacht kon worden. Soms hebben we bijgedragen in een deel dat niet wordt vergoed door de 
bijstand. 
 Een deel van de afgewezen aanvragen betreft zaken die niet of niet helemaal aansluiten bij onze 
richtlijnen, zoals een niet vergoede tandartsbehandeling, een hulpmiddel of een 
gehandicaptenvoorziening. In een aantal ernstige gevallen, m.n. waar ook sprake is van bijv. 
schulden of psychiatrische problemen, hebben we met succes een ander fonds kunnen bereiken. 
 

Samenvattend 
Met een toename van 21 % van de aanvragen zijn de afwijzingen iets terug gelopen. Het 
gebruik van voorliggende voorzieningen blijft een belangrijke rol spelen. Het aantal 
aanvragen voor tandartsbehandelingen stijgt. We vergoeden in de regel alleen een 
noodbehandeling, omdat we niet in de plaats kunnen treden van een reguliere 
ziektekostenverzekering. 

 
Het sociale domein is voortdurend aan verandering onderhevig. Hulpverleners vinden in ons 
bureau ook een ‘sparringpartner’ om een breed scala aan knelpunten voor te leggen. Een aantal 
instanties zit a.h.w. in de vuurlinie van de materiële problematiek. Met deze bril op kan worden 
gekeken naar welke instellingen de aanvragen bij het Noodfonds doen. 
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Herkomst van de aanvragen  
 aantallen 2016 aantallen 2015 Aantallen 2014 
naar instellingen gevraagd Verleend gevraagd verleend gevraagd verleend 
       
Stichting de Kern 42 36 28 22 27 22 
Afd. SchuldDienstVerl.Gem. Zwolle 57 55 38 35 36 34 
Op Orde (Humanitas TA +WIJZ) 2 1 12 9 5 4 
Div. thuisadministratie/begeleiding 4 3 6 5 5 5 
MEE IJsseloevers 2 1 3 1 8 8 
Leger des Heils 26 22 22 20 24 24 
RIBW 6 3 3 2 1 0 
St. Voor Elkaar /SchuldHulpMaatje 18 18 9 6 4 4 
Team Inkomen gem. Zwolle 10 10 12 10 5 4 
St.Welzijn Kampen/gem. Kampen 1 0 4 3 3 3 
Vluchtelingenwerk 2 0     
Limor 11 10 11 9 6 6 
Stichting Humanitas DMH 4 2 0 0 2 2 
Frion 2 0 2 2 7 7 
GGD+Icare 7 5 6 3 7 4 
Team Via 5 4 4 3 6 6 
Vitree 4 4     
Tactus 1 1 2 1 3 3 
kadera 4 2 2 1 6 6 
Overige (BJZO/de Trans/Dimence  2 0 1 0 3 3 
Diverse bewindvoerdersorganisaties 26 22 16 15   
JP v/d Bent stichting 3 3 3 3 3 3 
Sociale Wijk Teams(SWT’s) 25 20 18 14   
Creating Balance 12 9 11 5   
Overige hulpverlenersorganisaties 7 4 21 10 20 16 
Totaal 283 235 234 179 181 164 
  
We zien dat de hoofdleveranciers van aanvragen hetzelfde zijn gebleven, maar dat zij meer 
aanvragen en dat er een aantal hoofdleveranciers zijn bij gekomen, t.w. St. Voor Elkaar 
(schuldhulpmaatje), bewindvoerdersorganisaties en de Sociale Wijk Teams.  We hebben daarmee 
een breder bereik of draagvlak gekregen in het sociale domein.  
 
St. De Kern Stichting de Kern heeft veel meer aangevraagd dan voorheen. Een belangrijk deel 

daarvan komt van Sociaal Raadslieden. Door hen worden vaak ID-kaarten 
aangevraagd, omdat die nodig zijn bij een aanvraag voor een regeling of 
voorziening. Ook zijn zij (Op Orde) betrokken bij de toeleiding naar SDV, waarbij 
enkele knelpunten tegelijk moeten worden opgelost. 

SchuldDienstVerlening Een stijging van aanvragen met 50 %!  Mede als gevolg van een andere werkwijze 
wordt sneller een aanvraag gedaan om de start van het traject goed te kunnen 
inzetten. De vaste lasten worden dan met aanvulling van het Noodfonds betaald 
vanuit het zgn. budgetbeheer. Daarmee wordt voorkomen dat ook zij het ene gat 
met het andere moeten dichten. Er treedt dus een verbetering en versnelling van 
de doorlooptijd van het traject op. 

Leger Des Heils Het Leger biedt o.a. woonbegeleiding en crisishulp. De aanvragen zijn dan ook 
divers, maar zij vragen meer aan voor zorgbehoeften en knelpunten binnen het 
gezin, w.o. dus ook voor kinderen. T.o.v. 2015 zijn er geen bijzonderheden. 

Schuldhulpmaatje Schuldhulpmaatje probeert preventief te werken, d.w.z. voordat schulden echt 
problematisch en onoplosbaar worden. Zij zijn m.i.v. 2017 ook betrokken bij Op 
Orde, maar hebben daarvoor ook al de nodige beginnende schuldensituaties 
helpen beheersen, waarvoor ze soms een bijdrage van ons vroegen. In 2016 is dat 
dus regelmatig gebeurd, zoals uit de cijfers blijkt.  

Bewindvoerders Bewindvoerdersorganisaties hebben door hun contacten met hulpverleners ook 
een zekere partner in ons weten te vinden in de aanpak / stabilisatie van de 
financiën van hun klanten. Een terugkerend aantal regionaal bekende 
bewindvoeringsorganisaties doet dit wanneer het echt nodig is en weet de 
aanvragen ook steevast goed te onderbouwen. Vaak is er net zoals bij 
Budgetbeheer van SDV sprake van beslagleggingen en opstartproblemen en is er 
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leefgeld nodig. 
SWT’s Verder zijn de aanvragen van de Sociale Wijk Teams fors gestegen. Van 18 in 

2015 naar 25 in 2016. Wat opvalt is dat de aanvragen heel divers zijn (grote en 
kleine knelpunten) en betrekking hebben op verschillende leefgebieden. Uit de 
toelichting blijkt dat er sprake is van  ongelukken en problematische gezinssituaties 
zoals ziekte en overlijden. Er wordt aangevraagd voor levensonderhoud, maar ook 
voor verhuis- en herinrichtingskosten of ondersteuning voor kinderen met een 
zorgvraag. 

 
De indruk bestaat dat de SWT’s  dicht bij de klant staan en daardoor goed zicht hebben op diens 
noden en behoeften. Wel moet worden opgemerkt dat er een groot verschil is tussen het 
aangevraagde en het toegekende bedrag.  De SWT’s weten ons te vinden, maar nog niet goed af 
te bakenen wat onder noodhulp kan vallen. De partijen die nu participeren in de SWT’s werken 
samen tot een effectievere inzet van middelen in de zin dat daarvoor bedoelde regelingen ook 
worden ‘aangeboord’. In de toekomst zal er meer duidelijkheid moeten komen over de inzet van 
het Noodfonds versus hun eigen mogelijkheden in de vorm van de zgn. Maatwerkbudgetten. 
.  
 

Samenvattend:  
Stichting De Kern en de afdeling SchuldDienstVerlening van de gemeente maken 
intensiever gebruik van het Noodfonds voor de knelpunten van hun klanten. Samen vragen 
ze 35 % van het totaal aan. Daarnaast zijn de Bewindvoerders, de Sociale WijkTeams, het 
Leger des Heils en Schuldhulpmaatje ook hoofdaanvragers geworden. Zo ontstaat het 
beeld dat er een grotere spreiding van aanvragen is dan enkele jaren geleden.  
 

Voor meer inzicht in de uitkomsten van het afgelopen jaar kunnen we kijken naar de doelgroep 
waarvoor wordt aangevraagd door de hulpverleners. 
 

 

Gezinssamenstelling van de betrokkenen bij de aanvragen 
 
Onderstaande tabel geeft  de gezinssamenstelling van de betrokkenen weer.  
 
 Aantallen 
 2016 2015 2014 
Jongere < 18 0 0 3 
Jongere 18-23 4 9 14 
Alleenstaande 23-65 136 88 55 
Alleenstaande 65+ 1 2 3 
Alleenstaande ouder 63 64 48 
(echt)paar + kind < 18 55 41 45 
(echt)paar < 65 18 24 13 
(echt)paar > 65 3 1 0 
Onbekend 3 1 0 
Totaal 283 234 181 
 
Door het scheiden van echtparen en de vergrijzing in de maatschappij ontstaat er een grotere 
groep alleenstaanden die zich op enig moment niet meer zelfstandig weet te redden.  In 2016 lijkt 
dit beeld bij het Noodfonds echt door te breken. De grafiek op de volgende pagina laat dat goed 
zien. 
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In de grafiek is duidelijk de stijging in “alleenstaande” te zien; t.o.v. 2015 meer dan een derde en 
t.o.v. 2014 veel meer dan een verdubbeling!  Met name organisaties als Creating Balance en 
Limor, maar ook diverse bewindvoerders vragen voor alleenstaanden aan. Het eigen vangnet is 
dan beperkt of zelfs afwezig. Dat maakt dat deze groep qua problematiek ook kwetsbaarder is. “Ze 
staan er alleen voor en moeten het voor zichzelf doen”, zou je kunnen zeggen. Een bijdrage van 
het Noodfonds kan dan ook een morele steun in de rug zijn, een erkenning van ‘de mens’ of een 
impuls voor de eenzame strijd.  Hulpverleners houden hier in hun aanpak rekening mee en dat 
willen wij dan valideren. 
 

Samenvattend 
Een groeiend aantal alleenstaanden blijken een kwetsbare groep in de samenleving te 
vormen. Of is er juist vanuit de hulpverlening meer aandacht voor hen, waardoor deze zo 
zichtbaar zijn in de cijfers?   

 
Ons Noodfonds heet: Stichting Noodfonds Zwolle en Omstreken en werkt dus niet alleen voor de 
stad Zwolle. 
Onderstaande tabel laat zien hoe het met de spreiding in ons werkgebied gesteld is.  
 

Aanvragen vanuit  2016   2015   
regiogemeenten aantallen Bedrag Aantallen Bedrag 
  gevraagd toegekend  in € gevraagd toegekend in € 

Kampen 31 24 
 

10.117 36 28 
  

12.763  
Dalfsen 1 1  175  3 3  1.742  
Olst / Wijhe 2 2 690    0 0  -    
Zwartewaterland 3 3  494  5 5  1.645  
Staphorst 4 4  1.435  4 3  612  
Oldebroek 4 4  1.517  2 2  607  
Hattem 0 0  -    0 0  -    
buiten werkingsgebied* 3 1  288  2 1  330  
Zwolle 235 196  64.269 182 137  39.473 
       

Totaal  283 235 78.985   234 179   57.172 
 
 
De aanvragen vanuit Kampen zijn afgenomen. In de teruggang zien we vnl. de werking van het 
Kamper Krachtfonds die naast hulpverleners ook door Kampense inwoners rechtstreeks kan 
worden benaderd. Er is sprake van een goede samenwerking. In bijzondere gevallen wordt er 

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

140	  

jongeren	   Alleenstaande	  	   Alleenstaande	  
ouder	  

(echt)paar	  +	  kind	  
<	  18	  

(echt)paar	  

2014	  

2015	  

2016	  

11 
 

samen bijgedragen. In elk geval wordt er afgestemd om doublures te voorkomen. E.e.a. conform 
de uitvoeringsafspraken die met het bureau zijn gemaakt.  Verder is er sprake van enkele kleine 
verschuivingen. 
 

Samenvattend: 
Er zijn wat onderlinge verschuivingen in aanvragen van andere gemeenten. De tabel maakt 
echter duidelijk dat de stijging in aanvragen en kosten geheel uit Zwolle komt. In 2015 
waren de Zwolse uitgaven min of meer gelijk gebleven met die in 2014. Nu is de stijging 63 
% !  

 

Nabeschouwing aanvragen 
 
We hebben hiervoor de uitkomsten van 2016 onderzocht en uitvoerig toegelicht met behulp van 
meerdere inzichten. Dit doen we omdat dit iets zegt over onze beoordeling van de aanvragen en of 
we met ons werk het gewenste effect bereiken.  
 
Gebleken is dat er binnen het sociale domein (weer) het nodige veranderd is. Regelingen en 
sociale voorzieningen zijn gewijzigd, waardoor bepaalde hulpvragen sterker naar voren komen en 
andere verminderen. Dat is allemaal dankzij het werk van de hulpverleningsinstanties die op deze 
ontwikkelingen in ‘springen’.  
De komst van de Sociale Wijk Teams brengt een eigen dynamiek in het werkveld teweeg. 
Schulddienstverlening is voortdurend bezig om beter aan te sluiten op de doelgroep. Mede door 
hun goede samenwerking met de Kern, die ook participeert in het SWT ontstaat er een dicht 
netwerk dat dicht op de problematiek komt te zitten. We ervaren althans vanuit het bureau dat er 
een directer wordt opgetreden. 
 
De aantallen aanvragen en de daarbij behorende bedragen zijn significant toegenomen. Het 
Noodfonds heeft een breder bereik qua aanvragende partijen gekregen. Vanwege de toegenomen 
aanvragen in levensonderhoud en vaste lasten, m.n. van partijen als bewindvoerders en 
Schuldhulpmaatje kan gesteld worden dat we in 2016 meer zijn ingezet bij preventie van schulden 
en voorkoming van escalatie van schuldenproblematiek.   Door de toegenomen aanvragen van 
SchuldDienstVerlening zijn we betrokken bij de start van de aanpak van schulden.  
 
Tezamen met het nauwer sluitende netwerk van hulpverleningsinstanties ontstaat het beeld dat we 
samen meer aan ‘de voorkant’ of bij het begin van de problematiek geraken. De demografische 
cijfers laten echter zien dat er meer aandacht nodig is voor alleenstaanden en daarmee minder 
voor alleenstaande moeders of gezinnen met kinderen. Landelijk wordt er meer aandacht 
gevraagd voor kinderen. Kortom:  De uitdaging in de Zwolse samenleving is om bij te dragen aan 
de goede ontwikkeling en participatie van kinderen. Dat is pas “preventief” werken.   
 
Bereiken we het gewenste effect ? Daarmee begon deze nabeschouwing. We willen deze vraag 
breder trekken en ons 2e lustrum aangrijpen om een onderzoek naar de effectiviteit van het 
noodfonds te laten verrichten. We menen wel dat we bijdragen aan een Structurele aanpak van 
problemen en dat we door de vele aanvragen Bestaansrecht hebben…, maar … is deze conclusie 
juist ? Kunnen we wel stellen dat het Noodfonds inderdaad zo werkt ?  Daarom doen we dit 
onderzoek. We hopen de resultaten daarvan medio 2017 kenbaar te kunnen maken. 
 

Werkzaamheden Bestuur 
Onze stichting kent naast het Algemene Bestuur een Dagelijks Bestuur (DB). Dit werkt sturend en 
is voorwaardenscheppend; het beoordeelt de afhandeling van aanvragen met het oog op onze 
doelstelling en of inzet van middelen juist is. 
 
Het Algemeen Bestuur stelt begroting en jaarrekening vast. In zijn vergaderingen (twee keer per 
jaar) worden de ontwikkelingen in het Sociale domein besproken met de aangesloten instellingen. 
Het heeft dus ook een netwerkfunctie.  
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Eén van de taken van het bestuur is zorg dragen voor voldoende middelen om het werk te kunnen 
doen. Dat is mede mogelijk door bijdragen van lokale en landelijke fondsen.  
Hierdoor kan het Noodfonds meer bijdragen aan gemeentelijke aanvragen dan het van de 
gemeente ontvangt. In 2016 hebben we (voor het eerst) maximaal gebruik kunnen maken van de 
budgetruimte van st. Hervormd Weeshuis.  Zij stellen jaarlijks een bedrag beschikbaar voor 
noodhulp aan personen tot 26 jaar. We hebben dus meer bij gedragen aan de doelgroep jongeren 
en jong volwassenen. We werken lokaal ook intensief samen met het Diaconaal Platform van de 
samenwerkende kerkgenootschappen. Wanneer dit aansluit bij beider doelstelling handelen we 
gezamenlijk aanvragen af. Daarnaast heeft het Noodfonds in 2017 een extra bijdrage gekregen 
van de Baptistengemeente. Een welkome verrassing.  
Het Noodfonds heeft in 2017 ook gebruik kunnen maken van een éénmalige bijdrage van 
Vincentiusvereniging. Deze is in 2017 volledig ingezet t.b.v. de doelgroep Dak- en thuislozen, 
verslaafden en klanten met psychiatrische problematiek. Door deze bijdrage is de overschrijding 
minder groot. 
Al eerder in dit verslag is het KamperKrachtFonds genoemd, dat actief is voor Kampenaren.  
Binnen het bureau is sprake van een intensieve samenwerking met Stichting Meedoen.  
Buitengewone casussen worden afgehandeld met behulp van het Nationaal Fonds Kinderhulp. 
 
Landelijk gezien zijn er in de afgelopen jaren twee samenwerkingsverbanden onderhouden: met 
Fonds DBL en Stichting De Drevon. Onder hun naam worden bepaalde aanvragen afgedaan, 
waarvoor zij dan de financiering voor hun rekening nemen. Daarnaast krijgt het Noodfonds in een 
belangrijk aantal casussen steun van Het Papefonds en Bisschop Bluyssenfonds.  Ook het 
Haersolthefonds moet als landelijk fonds genoemd worden. Dit fonds weet gevraagd en 
ongevraagd op ontwikkelingen in te spelen met het beschikbaar stellen van een uitgavenbudget. 
 
Voor elk van hen geldt dat het Noodfonds zijn werk niet zonder hen kan doen ! 
 
Met de toenemende aantal aanvragen en daarbij behorende bedragen is er in 2017 een ‘aanslag’ 
gepleegd op onze reserve. Dit kan niet jaar na jaar zo doorgaan. Daarom zal er allereerst goed 
moeten worden gekeken naar de functie en werking van het Noodfonds voor de Zwolse 
samenleving om van daaruit een passende financiering te vinden. 
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BALANS per 31 december 2016, na verwerking nadelig saldo 2016 
 

ACTIVA 2016 2015 
   
Nog te ontvangen bijdragen 6.983 1.890 
Te vorderen posten 908  1.949 
Liquide middelen 96.995 121.199 
Totaal 104.886 125.038 

 
 

PASSIVA 2016 2015 
   
Algemene Reserve 97.747 117.222 
Voorschotfondsen 5.000 4.708 
Vooruitontvangen bedragen -  
Nog te betalen noodhulp 2.139 3.108 
Totaal 104.886 125.038 

 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 
 

 2016 2015 
BATEN 71.418 62.766 
Bijdrage gemeente Zwolle (armoedebeleid) 10.000 10.000 
Bijdrage gemeente Kampen 5.000 5.000 
Bijdrage fonds DBL 7.500 7.500 
Bijdrage Nieuw Haersoltefonds 4.000 4.000 
Bijdrage Vincentiusvereniging Zwolle 6.000 750 
Bijdrage Stichting De Drevon 4.000  
Bijdrage overige fondsen 16.152 20.368 
Giften 935 500 
Rentebaten 748 1.411 
Terugontvangen noodhulp  4.978 3.906 
(Terugontvangen) noodhulp vorige jaren 687 315 
Terugontvangen voorschot  - 4.719 
Bijdragen fondsen voor derden 11.418 4.297 

 
  

LASTEN 90.601 66.530 
Noodhulp  78.985 57.172 
Noodhulp vorige jaren - 150 
Bankkosten 200 192 
Verstrekt voorschot - 4.719 
Doorbetaalde bijdragen aan derden 11.416 4.297 
   
 
Nadelige saldi - 19.183 - 3.764 

 
 
Resultaatbestemming 2016 
Onttrekking fonds Stichting De Drevon EUR   3.730  (-) 
Onttrekking fonds W. van Kerchem  EUR      978  (-) 
Toevoeging fonds Vincentiusvereniging  EUR   5.000  (+) 
Onttrekking aan de Algemene Reserve EUR 19.475  (-) 
Per saldo     EUR 19.183 (-)  
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WAARDERINGS- EN RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN 
De waardering van de in de balans opgenomen activa en passiva is tegen nominale waarde. 
 
De van fondsen ontvangen bijdragen en overige giften die een bepaalde doelstelling ondersteunen 
en die in het verslagjaar (nog) niet zijn aangewend voor het verstrekken van noodhulp, zijn als 
bestemmingsfondsen te betitelen en zijn in de balans gepassiveerd onder de benaming 
voorschotfondsen. Van geldgevers ontvangen ongeoormerkte bijdragen die in het verslagjaar 
(nog) niet overeenkomstig de doelstelling van de Stichting zijn besteed, worden toegevoegd aan 
de algemene reserve. 
De in de staat van baten en lasten opgenomen posten hebben betrekking op het boekjaar, tenzij 
anders aangegeven. Giften en bijdragen van fondsen worden verantwoord in het jaar van 
ontvangst, dan wel het jaar waarvoor toezegging is gedaan. 
Noodhulp wordt als last verantwoord in het jaar waarin de aanvraag is ingediend. Bepalend voor 
het jaar van verantwoorden is of ten tijde van het opstellen van de jaarstukken over de aanvraag 
een beslissing is genomen. 
 
Beleggingsbeleid 
De beschikbare liquiditeiten worden uitsluitend op spaarrekeningen geplaatst, waarbij er naar 
gestreefd wordt een zo hoog mogelijke rentevergoeding te realiseren. 
 
 
TOELICHTING BALANS 
 
ACTIVA 
 
Nog te ontvangen bijdragen EUR 6.983 

 

 
Specificatie:  
Bijdrage Bisschop Bluijssenfonds 650 
Bijdrage DBL 3.750 
Bijdrage Hervormd Weeshuis 2.583 
Totaal 6.983 

 
Te vorderen posten EUR 908 
Betreft de te vorderen rente 2016 van EUR 748 en terug te ontvangen noodhulp 2016 van EUR 
160.  
 
Liquide middelen EUR 96.995 
 

Specificatie:  
Bestuurrekening NL33 ABNA 0426435052  
d.d. 31-12-2016 

6.122 

Zakelijk Kwartaal Deposito NL64 ABNA  
0501015078 d.d. 31-12-2016 

873 

Vermogens Spaarrekening NL25 ABNA 
0407707212 d.d. 31-12-2016 

90.000 

Totaal 96.995 
 
 
 
PASSIVA 
 
Algemene Reserve EUR 97.747 
 

Saldo per 1-1-2016                   117.222 
Af: Onttrekking nadelig saldo 2016 19.475 
Stand per 31-12-2016 97.747 
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Dit betreft de sinds de oprichting ontvangen bijdragen van onder meer fondsen, die ultimo 2016 
nog niet besteed zijn voor noodhulp. Deze geldgevers en fondsen hebben geen specifieke 
doelgroepen aangewezen voor c.q. specifieke voorwaarden gesteld aan de besteding van de 
bijdragen. Van het nadelig saldo van EUR19.183 is EUR 5.000 toegevoegd en EUR 4.708 
onttrokken aan de voorschotfondsen en EUR 19.475 onttrokken aan de algemene reserve. 
 
Voor de continuïteit van de dienstverlening wordt een weerstandsvermogen ter grootte van een 
jaaromzet noodzakelijk geacht (minimaal EUR 80.000). Deze raakt met de onttrekking over 2016 in 
het zicht (algemene reserve eind 2016 EUR 97.747) 
 
Door de financiële ontwikkelingen (zowel qua rentabiliteit als liquiditeit) als gevolg van de forse 
toename van de verstrekte noodhulp gaat het bestuur de komende periode op zoek naar 
alternatieve bronnen van inkomsten (naast de reguliere ontvangsten zoals vermeldt in de 
jaarrekening).  
 
Voorschotfondsen EUR 5.000  
 

Saldo per 1-1-2016 4.708 
Bij: bijdrage fonds Vincentiusvereniging 5.000 
Af: noodhulp fonds Stichting De Drevon 3.730 
Af: noodfonds fonds W. van Kerchem 978 
Totaal 5.000 

 
Het saldo per 1-1-2016 betreft nog te besteden bijdrage van fonds W. van Kerchem (EUR 978) en 
fonds Stichting De Drevon (EUR 3.730). Het saldo per ultimo 2016 betreft nog te besteden 
bijdragen van fonds Vincentiusvereniging Zwolle.  
 
 
Nog te betalen noodhulp EUR 2.139 
Het betreft hier aanvragen van 2016 waarvoor een bijdrage is toegekend, maar waarvoor nog geen 
rekening is ontvangen. Eind januari 2017 is daarvan de helft al voldaan. 
 
 
 
TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 
TOELICHTING (ALGEMEEN) 
 
Alle uitvoerende werkzaamheden van de Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving worden gedaan 
door “het Bureau”. De daarmee samenhangende kosten, zoals salarissen, automatisering, 
huisvesting, drukwerk en overige kantoorkosten zijn volledig voor rekening van de Gemeente 
Zwolle (onderdeel van het armoedebeleid). 
 
De noodhulp wordt bruto verantwoord: zowel de verstrekte noodhulp als de terug ontvangen 
(voorschot)bijdragen worden weergegeven. Hierdoor wordt een beter inzicht verkregen in de 
omvang van de activiteiten van de Stichting. 
 
BATEN 
 
Bijdragen 
In het kader van het armoedebeleid heeft Gemeente Zwolle ook in 2016 EUR 10.000 beschikbaar 
gesteld. Gemeente Kampen en Vincentiusvereniging Zwolle hebben met ingang van 2014 een 
structurele bijdrage van jaarlijks toegekend van EUR 5.000 respectievelijk EUR 1.000. Van de 
Vincentiusvereniging Zwolle is over 2016 een extra gift toegekend van EUR 5.000. Van het fonds 
DBL is EUR 7.500 ontvangen. Van Stichting De Drevon is in 2016 EUR 4.000 ontvangen. Beide 
fondsen steunen ons jaarlijks op grond van samenwerkingsafspraken. De bedragen zijn in het 
verslagjaar volledig besteed aan noodhulp. Van het Nieuw Haersoltefonds is in 2016 een bijdrage 
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ontvangen van EUR 4.000, de bijdragen van dit fonds kunnen als een gift worden beschouwd 
zonder verplichting tot specifieke aanwending. 
 
De bijdragen van overige fondsen betreffen door-gedeclareerde kosten voor noodhulp.  
 
De specificatie hiervan luidt als volgt: 
Bijdragen overige fondsen 2016 2015 

Hervormd Weeshuis 5.143 3.348 

Stichting De Drevon   10.250 

Nationaal Fonds Kinderhulp 2.592 1.770 

Fonds W. van Kerchem -  5.000 

Papefonds  4.017  

Armoedefonds 1.500  

Kamper Krachtfonds 300  

Bisschop Bluyssenfonds 2.600  

Totaal 16.152 20.368 
 
M.i.v. 2016 wordt de bijdrage van Stichting De Drevon apart op de staat van baten verantwoord, 
omdat dit een fonds is waarmee we op basis van samenwerkingsafspraken jaarlijks een bedrag 
ontvangen. 
 
Giften 
In 2016 werd het Noodfonds verrast door spontane giften van een particulier (EUR 250) en van de 
Bethelkerk (collecteopbrengst EUR 685). 
 
Rentebaten  
De rentebaten zijn in vergelijking met voorgaande jaren fors lager als gevolg van de sterk dalende 
rentevergoeding en een lager saldo op de spaarrekeningen. 
 
Terugontvangen noodhulp 
In 2016 is in vergelijking tot 2015 meer noodhulp terug ontvangen, namelijk EUR 4.978 ten 
opzichte van EUR 3.906. 
 
(Terugontvangen) noodhulp vorige jaren 
Betreft niet verwachte, terug ontvangen noodhulp en in 2016 te hoog opgenomen verplichting voor 
nog te betalen noodhulp. 
 
Bijdragen fondsen voor derden 
Stichting Noodfonds Zwolle fungeert als intermediair voor het aanvragen van bijdragen bij het 
Nationaal Fonds Kinderhulp voor Stichting Meedoen en voor bijdragen die bestemd zijn voor 
cliënten van de regeling Armoede en Gezondheid van Kinderen (A&GK) van de gemeente Zwolle. 
Onder de lasten is tot hetzelfde bedrag de doorbetaling aan deze derden verantwoord. 
 
LASTEN 
Noodhulp 
Door een forse stijging van het aantal toegekende aanvragen zijn de kosten van noodhulp 
gestegen van EUR 57.172 in 2015 naar EUR 78.985 in 2016. 
 
De tabel op de volgende pagina laat de stijging goed zien. 
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Noodhulp - uitgaven 

 
 ontwikkeling saldi verleende noodhulp 
 
In het gelijktijdig met de jaarrekening 2016 uitgebrachte jaarverslag wordt de gegeven noodhulp 
naar diverse gezichtspunten nader gespecificeerd.  Kortheidshalve wordt daarom voor een nadere 
toelichting op de verstrekte noodhulp naar het jaarverslag verwezen. 
 
Doorbetaalde bijdragen aan derden 
Het betreft de doorbetaling van de ontvangen bijdragen van het Nationaal Fonds Kinderhulp aan 
St. Meedoen en aan de gemeente Zwolle (regeling A&GK), zie de toelichting onder de baten. 
 
NADELIG SALDO 
 
Het nadelig saldo over 2016 is EUR 19.183 tegen EUR 3.764 nadelig in 2015.  
Het per saldo lagere nadelige exploitatieresultaat is voornamelijk een gevolg van: 

 hogere kosten van noodhulp      N    EUR 21.813 
 hogere bijdragen van fondsen     V    EUR   5.034 
 meer ontvangen giften               N    EUR      435 
 lagere rentebaten                         N    EUR      663 

 
OVERIGE GEGEVENS 
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële 
gevolgen voor de Stichting. 
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Bijlage 
 
 

Samenstelling Algemeen bestuur in 2016 (vertegenwoordigers van): 
 
G.G. Callenbach  Onafhankelijk voorzitter 
P. Veld  Onafhankelijk penningmeester 
W. van Beek Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJZO) 
G. Wessels  Gemeente Kampen 
H. Duteweert  Gemeente Zwolle 
R. Madarun Integratieraad Zwolle 
G. Vreede  Humanitas 
F. Beeftink WIJZ 
W. van der Stouwe  Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle 
J. Wisseborn Leger des Heils 
S. van Ruth MEE IJsseloevers 
H. de Quartel Dimence 
I. Gerrits  Reclassering 
K. Heidemans  Stichting de Kern, Sociaal Raadslieden 
E. Zoer Stichting Limor 
J. Dresscher  Stichting Meedoen Zwolle 
P. Staas Stichting Travers  
J. van Aalderen  Trias Jeugdhulp 
G. Anbergen  Vincentius Vereniging  
J. Raubun  Tactus verslavingszorg 
H. Wolkotte  Stichting De Trans 
A. Westerholt Stichting Hervormd Weeshuis 
W. van Ree Protestantse Gemeente Zwolle 
J. Wierbos SWT Zwolle 
I. Wessels Creating Balance 
H. Woertink SHM / St.Goed Geregeld 

 

Samenstelling Dagelijks Bestuur 
 
G.G. Callenbach voorzitter  
P. Veld penningmeester 
H. Bol secretaris 
W. van Beek  lid 
H. de Quartel lid 
W. van Ree lid 
J.F. Dresscher lid 

 

Samenstelling Bureau Noodfonds Zwolle e.o. &  Meedoen Zwolle 
 
Johan Groothedde 
Conny Dingjan 
Angela Schuit 
Nolda van der Weijden 
Leo Bos (vrijwilliger) 
Sofie Wessels (stagiaire) 



Noodfonds Zwolle e.o.
www.noodfondszwolle.nl
Lübeckplein 2
8017 JZ  Zwolle

• Kamer van Koophandel 05083077
•  Het Noodfonds is een zogenaamde instelling voor Algemeen Nut (ANBI - art. 24, lid 4 

van de successiewet) waardoor stortingen op IBAN: NLxx ABNA 0426 4350 52 in principe 
aftrekbaar zijn voor de belasting.

Colofon
Dit is een uitgave van Stichting Noodfonds Zwolle e.o.
Tekst: Stichting Noodfonds Zwolle e.o.
Opmaak: Hans Dienaar bNO


