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Voorwoord
In februari 2018 nam ik op verzoek van het bestuur het

Voor veel hulpverleners is het Fonds in de jaren van zijn bestaan

voorzitterschap van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

een niet meer weg te denken laatste oplossing bij acute financiële

op mij, als opvolger van Joke Ellenkamp. Ik kon dit appel niet

problemen van hun cliënten geworden. Makkelijk benaderbaar,

weigeren omdat het FBNR een bijzondere plek in mijn hart heeft.

snel in zijn reactie. Dat is de kracht van het FBNR, maar

9 jaar geleden trad ik toe tot het FBNR-bestuur om mijn steentje

tegelijkertijd laat de constante groei in giften vanuit het

bij te dragen aan een samenleving waarin we mensen in acute

FBNR zien dat in veel gevallen het reguliere sociale vangnet

financiële nood niet in de kou laten staan. Het FBNR is voor

bij acute financiële nood geen (tijdige) oplossing kan bieden.

mij een plek waar dit principe handen en voeten krijgt.

Dat is pijnlijk om te merken. Immers, een beroep op het

Er wordt vanuit essentiële menselijke waarden financiële

FBNR moet uitzondering blijven, geen regel worden.

hulp geboden. Er wordt van uitgegaan dat iedereen moet
kunnen beschikken over de noodzakelijke voorwaarden

In 2018 kon het FBNR in bijna 2000 acute financiële noodsituaties

voor het bestaan: een dak boven je hoofd, energie, water,

een oplossing bieden en is ruim € 1,5 miljoen aan giften uitgekeerd.

toegang tot noodzakelijke medische zorg en voldoende te eten.
Er wordt niet uitgegaan van ‘eigen schuld, dikke bult’ maar

Achter die cijfers gaan mensen schuil, gezinnen, alleenstaande

van de vraag: hoe kunnen we binnen onze mogelijkheden

moeders, jongeren en jongvolwassenen, ouderen, die het in hun

helpen? Snel en situationeel. Het FBNR is een product van

eentje niet redden. Waar zelfredzaamheid geen optie is. Het is

samenwerking, van samen de schouders onder armoede zetten.

goed om te merken dat er zoveel hulpverleners in Rotterdam
zijn, die zich met hart en ziel inzetten voor het oplossen van
schrijnende financiële noodsituaties. Dat het FBNR hen het
afgelopen jaar 2000 keer heeft kunnen helpen om hun cliënt
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te helpen stemt mij buitengewoon trots. Ik hoop dan ook van
harte dat FBNR blijvend voldoende inkomsten zal weten te
generen om hier onverkort mee door te gaan, zonder drempels
te hoeven opwerpen. Ikzelf neem in februari 2019 na 9 jaar
afscheid van het FBNR en draag het voorzitterschap over aan
Richard Scalzo, in het volste vertrouwen dat FBNR altijd vanuit
de menselijke maat, snel en situationeel, met hoofd en hart
zal blijven handelen.

Monique Vogelaar
Voorzitter FBNR
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FBNR in 2018
Noodhulp in 2018

dat er ook geen enkele financiële buffer is om calamiteiten op te

Het gaat goed met Rotterdam, de stad zit ‘in de lift’ en profileert

vangen. Zo kan een kapotte wasmachine, het moeten betalen

zich als jonge, dynamische wereldstad die zichzelf in hoog tempo

van de eigen bijdrage bij zorgkosten, of een onverwacht hoge

blijft vernieuwen. Daarbij wordt de aandacht gevestigd op de

afrekening van het energiebedrijf, voor grote problemen zorgen.

skyline vol gedurfde architectuur, de slimme haven, of de
handen-uit-de-mouwen-mentaliteit van Rotterdammers, die

Daarnaast is de schuldenproblematiek in Rotterdam groot. Uit

pionieren en volop bezig zijn met verandering in het culturele

onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer (Hulp buiten bereik)

en sociale domein. En dat is allemaal waar. Tegelijkertijd is er

bleek dat 100.000 Rotterdammers te maken hebben met schulden

ook de andere kant van Rotterdam. Van mensen die dagelijks elk

en dat 27.000 mensen daarvan zo diep in de schulden zitten dat

dubbeltje om moeten draaien om rond te komen; voor wie rood

zij niet meer kunnen aflossen. Ook voor die groep is bij acute

staan op de bankrekening geen uitzondering maar regel is;

materiele nood een beroep op het FBNR soms de enige uitweg

die met een 0-uren contract toch zoveel kunnen werken dat ze

ter voorkoming van uithuiszetting of afsluiting van energie of

nipt rond kunnen komen, totdat er iets mis gaat; die leven van

water, of om noodzakelijke zorgkosten, de dagelijkse boodschappen

boterhammen met pindakaas en zelden een warme maaltijd eten.

en andere noodzakelijke basisbehoeftes te kunnen betalen.

De meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (Statistische Trends 2019) laten zien dat Rotterdam de

Met die achtergrond is het niet verwonderlijk dat het Fonds

stad is met het op één na hoogste aandeel huishoudens met een

Bijzondere Noden Rotterdam in 2018 ruim € 1,5 mln uitgaf aan het

laag inkomen (15,1%) en met een groot percentage huishoudens

oplossen van urgente financiële noodsituaties van Rotterdammers.

dat langdurig van een laag inkomen moet rondkomen (7,3%).

Dat is een stijging van ruim 10% ten opzichte van 2017. In 2018

Langdurig moeten leven van een laag inkomen betekent meestal

waren er 2414 aanvragen, waarvan er 1994 zijn toegekend.
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Voor de overige aanvragen zijn vaak andere oplossingen

uitgaat dat er een voorliggende voorziening is, namelijk een

aangedragen. Een groot deel van de giften (40%) betreft

aanvullende verzekering. De feitelijke situatie is dat deze

de categorieën levensonderhoud en medische kosten.

voorliggende voorziening voor mensen niet (meer) toegankelijk is.
Dit is een cirkel waar men niet uitkomt en die met incidentele

Bij levensonderhoud gaat het vaak om situaties waarin er een

giften van het FBNR niet te doorbreken is. FBNR is met

verandering van inkomensverstrekker is: van werk naar WW, van

betrokkenen (gemeente, Rotterdamse tandartsverzekering,

WW naar bijstand , van DUO naar bijstand, of waarin onverwachte

fondsen) in gesprek om te onderzoeken of andere oplossingen

veranderingen in de vele toeslagen optreden. Systemen sluiten

mogelijk zijn. FBNR heeft niet voldoende middelen en menskracht

niet altijd naadloos op elkaar aan, sluiten niet aan bij de

om de structurele financier van tandartsbehandelingen voor

leefsituatie, of kennen lange wachttijden tot aan toekenning

mensen in financiële problemen te worden.
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waardoor mensen te maken krijgen met wegvallen van (een groot
deel van hun) inkomsten, terwijl vaste lasten wel doorlopen.

Met giften van het fonds zijn daarnaast uithuiszettingen

In die gevallen worden regels en beleid wellicht goed gevolgd,

voorkomen, is ervoor gezorgd dat gezinnen weer zijn aangesloten

maar is de uitwerking in de praktijk voor het inkomen desastreus.

op energie of water, zijn noodzakelijke ID-bewijzen aangeschaft,
kon een wasmachine worden vervangen, een noodzakelijke

Bij giften voor medische kosten gaat het vaak om tandartskosten.

winterjas gekocht, en konden jongeren hun opleiding afmaken.

Mensen in structurele armoede en/of met schulden zijn om
financiële redenen meestal niet meer aanvullend verzekerd voor
tandartskosten. Bij urgente tandproblemen is een beroep op de
bijzondere bijstand niet mogelijk, omdat de gemeente ervan

Officieel: uitkering Participatiewet, maar in dit verslag gebruiken

1

we de ingeburgerde term bijstand
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Dit laatste past in de ambitie van het FBNR om waar mogelijk

Hulpverleners kunnen voor hun cliënt die in acute financiële

giften te verstrekken die ervoor zorgen dat er in het leven van

nood verkeert, bij wie basisbehoeftes in het geding zijn en

mensen perspectief op duurzame verbetering van hun leefsituatie

voor wie geen andere oplossingen mogelijk zijn, een beroep

ontstaat. Het fonds komt nog steeds alleen in actie als voorlig-

doen op het FBNR. In de meeste gevallen besluit het fonds

gende voorzieningen (zoals een reguliere uitkering, bijzondere

binnen 24-48 uur of een gift wordt toegekend. Een gift

bijstand, maatwerkbudget van wijkteams) niet mogelijk zijn.

wordt uitgekeerd aan de aanvragende organisatie,
die verantwoordelijk is voor een juiste besteding.

FBNR kon de groei in giften opvangen, door naast de bijdragen
van donateurs van € 1,1 mln vanuit de eigen reserves een grote
toevoeging te doen aan het donatiebudget (€ 412.000).

Onderzoek Verwey Jonker Instituut

Hiermee kon FBNR, zonder de inhoudelijke criteria te hoeven

FBNR heeft al jaren te maken met stijging in het aantal aanvragen.

aanscherpen, zijn werk gedurende het gehele jaar 2018 blijven

Met steun van Stichting De Verre Bergen en met medewerking

doen. Het donatiebudget is in 2018 beschikbaar gesteld

van de gemeente Rotterdam is door het Verwey Jonker Instituut

door vermogensfondsen, maatschappelijke organisaties,

onderzoek gedaan naar de achtergronden van deze stijging.

het Rotterdamse bedrijfsleven en particuliere donateurs.

Daarbij is gekeken naar de periode 2010-2016. De belangrijkste
conclusies van het onderzoek zijn:

	

• Het FBNR is voor hulpverleners makkelijk bereikbaar en denkt
mee in oplossingen.
• Andere noodhulpbureaus werpen meer drempels op, beperken
aanvraagmogelijkheden of werken met lagere bedragen per gift.
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• Er is geen sprake van communicerende vaten met het
Rotterdamse beleid rond de bijzondere bijstand.
• Hulpverleners hebben moeite met het vinden van reguliere

Het bestuur van het FBNR heeft in de resultaten van het
onderzoek geen aanleiding gezien het eigen beleid bij te stellen.
Niet alleen het FBNR heeft te maken gehad met stijging van

voorzieningen voor het oplossen van acute financiële nood.

uitgaven, diezelfde trend is zichtbaar bij collega-noodhulpbureaus,

Als die weg te moeilijk is of te lang duurt, biedt het FBNR vaak

en heeft voor het overgrote deel te maken met toename van

een snelle en effectieve oplossing.

de (langdurige) armoedeproblematiek. Het bestuur heeft
uitgesproken dat de drempelloze toegang voor hulpverleners,
het situationele handelen en de snelheid in besluitvorming

De resultaten van het onderzoek zijn gedeeld met de

gehandhaafd moeten blijven. Op basis van de ervaren warme

wethouder voor Armoede, Schuldenaanpak en Informele

steun hoopt het bestuur voldoende inkomsten te blijven

Zorg, Michiel Grauss. Zijn reactie:

verwerven om Rotterdammers in nood te helpen.
Fondswerving blijft een van de bestuurlijke speerpunten voor

“Het FBNR vervult een belangrijke rol in onze stad. Enige tijd

de komende jaren. Een bestuurlijke werkgroep buigt zich over

geleden heb ik met medewerkers van het FBNR meegekeken

de mogelijkheden het Rotterdamse bedrijfsleven te verbinden

met hun werk. Ook daar bleek dat de hulp die wij als gemeente

aan de doelen van het FBNR: een stad zonder armoede.

bieden aan mensen met een laag inkomen nog te onbekend is.

Pas als de FBNR-inkomenspositie dat noodzakelijk maakt,

Ik heb mijn ambtenaren dus aan het werk gezet. Binnenkort

is er reden om het beleid aan te passen.

presenteer ik mijn visie op de armoede-aanpak in onze stad.
Daar zal de bekendheid van onze ondersteuning een belangrijk
onderdeel van zijn.”
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Netwerkbijeenkomst over laaggeletterdheid

sloot de bijeenkomst af met een persoonlijke reflectie en

In februari 2018 hield het FBNR zijn jaarlijkse netwerkbijeenkomst,

onderstreepte vanuit eigen ervaring en vanuit het hart het

dit keer gewijd aan het thema laaggeletterdheid. In Rotterdam

belang van taal, lezen en schrijven.

is naar schatting 1 op de 5 inwoners tussen de 16 en 65 jaar
laaggeletterd. Dat zijn mensen die grote moeite hebben

Overige ontwikkelingen in 2018

met lezen, schrijven en/of rekenen en digitale vaardigheden.

Om te voldoen aan de bepalingen voor Good Governance heeft

Zij zijn veel vaker langdurig arm dan niet-laaggeletterden en

FBNR in 2018 geanalyseerd op welke terreinen aanscherping

kunnen financiële risico’s minder goed inschatten of niet tijdig

van beleid en/of organisatie nodig was. Mede op basis daarvan

van sociale voorzieningen gebruik maken. Veel van de mensen aan

is een Bestuurs- en directiereglement vastgesteld, waarin de

wie het FBNR acute noodhulp verstrekt komen uit deze doelgroep.

rolverdeling tussen (toezichthoudend) algemeen bestuur,

Reden voor FBNR om hier in de netwerkbijeenkomst aandacht

dagelijks bestuur en directeur is verhelderd.

aan te geven. Na een plenaire inleiding door Ester van der Wiel

Het bestuur heeft in 2018 een nieuw privacyreglement vastgesteld,

van de Stichting Lezen en Schrijven was er gelegenheid om in

om te voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening

verschillende workshops dieper met elkaar over het thema van

Gegevensbescherming. In het onderzoek naar bewaartermijnen

gedachten te wisselen. Aan het eind van de bijeenkomst was

van de gegevens van het FBNR is contact gezocht met het

er maar één conclusie mogelijk: bij duurzame oplossingen voor

Stadsarchief. Het Stadsarchief heeft daarbij uitgesproken dat

armoede en schuldenproblematiek moet ook aandacht zijn voor

het archief van FBNR van stadshistorische betekenis is.

lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Dat vraagt

Bestuurs- en beleidsinformatie van FBNR zal t.z.t. ter

massieve inzet van alle betrokkenen en laagdrempelige toegang

beschikking worden gesteld van het Stadsarchief.

tot taalonderwijs voor volwassenen. Burgemeester Aboutaleb
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Daarnaast is een nieuw beleidsplan (voor de periode 2019-2022)

casuïstiek waar noodhulpbureaus mee te maken hebben vloeit

vastgesteld, met als belangrijkste speerpunten:

voort uit (soms onbedoelde effecten van) rijksbeleid. Directeur

a) Continuering van het bieden van noodhulp

FBNR is lid van de projectorganisatie die dit onderzoek uitvoert.

b) Waardengedreven handelen door het FBNR (vanuit vertrouwen,
situationeel en snel)
c) Versterken van aandacht voor duurzaam perspectief en effect
van giften

In 2018 is de website van FBNR in een nieuw jasje gestoken.
Nieuw op de website is de optie voor hulpverleners om een
quick scan uit te voeren naar mogelijkheden van ondersteuning

d) Versterken van signalering op systeem- en casusniveau

door FBNR. Hierdoor worden niet kansrijke aanvragen zoveel

e) Overstap naar digitaal aanvragen

mogelijk voorkomen.

f) Intensivering fondswerving (fondsen, bedrijfsleven, particulieren)
In 2019 wil FBNR de overstap maken naar digitaal aanvragen.
FBNR is aangesloten bij het Landelijk Beraad van Noodhulpbureaus

In 2018 is met ondersteuning van de gemeente Rotterdam uitge-

in Nederland. In het Landelijk Beraad vindt periodiek op bestuurs/

breid beschreven wat FBNR nodig heeft aan digitale ondersteuning.

beleidsniveau overleg plaats over beleid en praktijk van uitvoeren

Op basis van een programma van eisen is een marktverkenning

van financiële noodhulp. Daarnaast bestaat SUNNederland, een

uitgevoerd naar digitale aanvraag- en beoordelingssystemen.

landelijke stichting die gemeenten/regio’s ondersteunt bij het

Op grond daarvan is eind 2018 een nieuw systeem aangekocht

oprichten van een nieuw noodhulpbureau. Het Landelijk Beraad

(Pivio) dat begin 2019 ingevoerd wordt. FBNR zal naar verwachting

onderzoekt samen met SUNNederland de mogelijkheden om

in het tweede kwartaal van 2019 overgaan op dit nieuwe systeem.

de losse structuur van een landelijk beraad om te vormen naar

We hopen hier twee dingen mee te bereiken: een eenvoudiger

een meer formele landelijke entiteit voor kennisontwikkeling en

aanvraagproces voor hulpverleners, en een vermindering van de

belangenbehartiging op nationaal niveau. Immers: veel van de

administratieve last voor de FBNR-medewerkers.
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Bestuur en bureau
Bestuur

Het bestuur van het FBNR bestaat daarmee begin 2019 uit:

Het bestuur van het FBNR kende in 2018 een aantal wisselingen.
Op 1 februari 2018 trad Joke Ellenkamp vanwege persoonlijke

Vanuit de fondsen:

omstandigheden af als voorzitter. Monique Vogelaar, tot dan

Joachim Hodes

vicevoorzitter, volgde haar op. Op 1 april trad Atie Mol af als

Roelof Prins

bestuurslid vanwege het bereiken van de maximale

Ria van Seventer (vicevoorzitter vanaf 11 februari 2019)

zittingstermijn. Zij werd op 1 juni 2018 opgevolgd door Joachim

Monique Vogelaar (voorzitter tot 11 februari 2019)

Hodes. Op 28 september is Richard Scalzo benoemd tot nieuwe

Willem Vonk

vicevoorzitter. Op 20 september overleed ons bestuurslid

Vanuit de hulpverlening:

Ton Quadt en ontstond een vacature voor een bestuurszetel

Richard Scalzo (voorzitter vanaf 11 februari 2019)

vanuit de gemeente. In 2019 zal de gemeente Rotterdam een

Btisame Boudhan

voordracht doen voor een opvolger. Op 31 december trad

Vanuit de levensbeschouwelijke organisaties:

Annelies Smits af wegens het aanvaarden van een functie buiten

Hanny de Kruijf (penningmeester)

Rotterdam. Zij wordt in januari 2019 opgevolgd door Btisame

Marianne Vorthoren (secretaris)

Boudhan. Eind 2018 werd Tim Somers benoemd als adviseur

Vanuit de gemeente Rotterdam:

van het bestuur, als opvolger van Wolter Nijenhuis.

Vacature

Tijdens de netwerkbijeenkomst van het FBNR op 11 februari 2019

Gerard Neeleman

nam Monique Vogelaar afscheid van het Fonds.

Bestuursadviseur:

Zij droeg de voorzittershamer over aan Richard Scalzo.

Tim Somers
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In memoriam Wolter Nijenhuis

Bureau

Op 10 mei ontving het FBNR het verdrietige bericht dat Wolter

Ook in de werkorganisatie van het FBNR waren er veranderingen.

Nijenhuis was overleden. Hij is vanaf de oprichting van het FBNR

In oktober nam teamondersteuner Rita Smorenburg afscheid van

bestuurslid geweest en daarna aan het FBNR verbonden gebleven

het FBNR wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

als bestuursadviseur. In die functie was hij sparringpartner voor

Zij werd in november opgevolgd door Petra Heitmann-Schulte.

voorzitter, bestuursleden, directeur en medewerkers. Ook na
zijn pensionering en ondanks zijn ziekte bleef hij zich met volle

Team FBNR zag er in 2018 als volgt uit:

betrokkenheid inzetten voor het Fonds. Wij denken met warmte

Nita Wissink, directeur

aan hem terug en missen nog vaak zijn wijze lessen. We zijn

Josje Dijkstra, adviseur/toetser

hem dankbaar voor zijn langjarige betekenis voor het Fonds.

Ingrid van Oost, adviseur/toetser

In memoriam Ton Quadt

Rita Smorenburg, teamondersteuner (tot 19 oktober)
Petra Heitman-Schulte, teamondersteuner (vanaf 1 november)

In september 2017 trad Ton Quadt vol vuur en met zijn kenmerkende
humor aan als bestuurslid namens de gemeente voor het FBNR.

Daarnaast beschikt het FBNR vanaf begin 2018 over een flexibele

Vanaf de eerste vergadering die hij bijwoonde liet hij zijn betrok-

schil van 2 adviseur/toetsers. Marij Dols en Andreas Prins van

kenheid zien bij de organisatie van het FBNR en bij Rotterdammers

Wijngaarden sprongen op ad hoc basis in, bij piekbelasting,

in nood. Niet zo heel lang daarna moest hij laten weten dat hij in

ziekte of vakanties.

verband met ziekte niet meer in staat was een actieve bijdrage
aan het bestuur te leveren. Op 20 september 2018 overleed hij.

De uitvoeringsorganisatie (in totaal 3,45 fte) blijft door het

Bestuur en medewerkers van het FBNR gedenken hem met respect.

hoge aantal en de complexiteit van aanvragen zwaar belast.
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De capaciteit voor team/managementondersteuning van
het FBNR is eind 2018 teruggebracht van 36 naar 24 uur.
Bij een gelijkblijvend aantal aanvragen en een groei in
toekenningen trekt dit een zware wissel op de organisatie.
Met de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem
in 2019 zal hopelijk zoveel efficiency bereikt worden dat de
werkdruk tot redelijke proporties kan worden teruggebracht.
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FBNR in cijfers
Aanvragen

Toelichting:

Ontvangen aanvragen

2018

2017

2016

Toegekend

2044

1920

1744

Afgewezen

157

237

219

Af-/doorverwezen

217

265

303

Ingetrokken

46

50

53

2464

2472

1931

Totaal ontvangen
Figuur 1

2018

2017

2016

Aanvragen acute noodhulp

2414

2421

2273

50

51

46

2464

2472

2319

Totaal ontvangen
Figuur 2

in een acute financiële noodsituatie, waar geen andere oplossingen
mogelijk bleken (2044 toekenningen waarvan 50 giften Pillen &
Poederfonds). Dat zijn er 124 meer dan in 2017. Het totaal aantal
aanvragen dat het FBNR ontving is voor het eerst sinds jaren
niet gestegen: FBNR ontving in totaal 2464 aanvragen om
ondersteuning, in 2017 waren dat er 2472. In 2017 leidde bijna
78% van de aanvragen tot een gift, in 2018 was dat 83%.

Specificatie aanvragen
Aanvragen Pillen & Poederfonds 2

In totaal heeft het FBNR 1994 giften verstrekt voor Rotterdammers

Er zijn twee verklaringen voor deze ontwikkeling. Steeds vaker
nemen hulpverleners voorafgaand aan een aanvraag telefonisch
contact op met de toetsers van het FBNR om hun casus door te
spreken. Hierdoor worden niet kansrijke aanvragen voorkomen en
worden hulpverleners al direct verwezen naar mogelijke oplossingen

Het Pillen & Poederfonds is bedoeld voor de compensatie van kosten van eigen bijdragen voor medicijnen voor onverzekerbare vreemdelingen.

2

FBNR voert deze tijdelijke regeling uit op verzoek van de gemeente Rotterdam. Doel van dit bestemmingsfonds is te waarborgen dat
onverzekerbare vreemdelingen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch toegang blijven houden tot medisch noodzakelijke zorg.
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bij de gemeente (reguliere of bijzondere bijstand, wijkteam)
of bij andere fondsen. Daarnaast biedt de vernieuwde website
van het FBNR de mogelijkheid tot een quick scan, waarmee
hulpverleners zelf kunnen nagaan of een aanvraag bij het
FBNR mogelijk is.
De aanvragen voor het Pillen & Poederfonds (50) zijn alle
toegekend.Het aantal aanvragen dat is afgewezen,
doorverwezen of ingetrokken daalde.
Het gemiddeld toegekende bedrag per gift voor noodhulp is
gestegen van € 720 naar € 764. Verklaring kan zijn dat steeds
ernstiger problematiek bij het FBNR wordt aangedragen;
mogelijk speelt ook een rol dat bij relatief kleine materiele
noodsituaties de Rotterdamse wijkteams vanuit hun
maatwerkbudgetten een oplossing bieden.
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Toegekende aanvragen (in €)

2018

2017

2016

1994

1869

1702

Reguliere aanvragen
Aantal toegekend
Bedrag
Gemiddeld

€ 1.523.444 € 1.345.517 € 1.225.477
€ 764

€ 720

€ 720

50

51

46

€ 33.123

€ 31.776

€ 23.076

Bestemmingsfondsen
Aantal toegekend
Bedrag
Totaal toegekende
bedragen
Figuur 3

€ 1.556.567 € 1.377.293 € 1.248.554

Verstrekkingen
Soort aanvraag

Levensonderhoud
Medische kosten

2018

2017

2016

346

302

256

162

181

455

Inrichtingskosten

260

Huishoudelijke apparaten

144

Vervoer en fietsen
Studiekosten
Documenten

Verhuiskosten

324

258

200

150

104

91

93

103

149

75

84

93

334

127

al eerder aangegeven vooral door twee categorieën:

73

68

Schuld overig

47

41

50

32

25

63

77
77

Meerdere/combinatie

48

32

Overig

30

30

34

9

19

69

Schuld zorgverzekering
Kleding

Schuld waterbedrijf

29
36

Huisuitzettingen

13

Pillen & Poederfonds

50

Schuld hypotheek/VVE
Totaal

2

2044

28

14
3

51

1920

categorieën (zie figuur 4):
Toelichting

85
57

De giften van het FBNR hadden betrekking op de volgende

116

Huurschuld

Energieschuld

Verstrekkingen

32

17

16
2

46

1748

De stijging in toekenningen bij het FBNR in 2018 komt zoals
levensonderhoud en medische kosten. Bij het merendeel van de
andere soorten aanvragen zijn de aantallen giften over de jaren
heen redelijk constant. FBNR heeft in 2018 minder aanvragen
gekregen voor giften in verband met studiekosten, het is niet
bekend hoe dat komt. De daling van het aantal aanvragen in
verband met een schuld bij het waterbedrijf blijft doorzetten,
ook bij energieschulden is een licht dalende trend zichtbaar.
FBNR blijft in overleg met de gemeente Rotterdam over de groei
van giften. De inzet blijft het voorkomen van aanvragen bij het
FBNR door betere benutting van het reguliere (gemeentelijke)
vangnet, met name voor aanvragen voor documenten, inrichtingskosten, medische kosten, levensonderhoud en studiekosten.

Figuur 4

15

Aanvragers

Toelichting

De top tien van aanvragers bij het FBNR zorgt voor 60% van

In 2018 zien we weer een grote toename van het aantal aanvragen

het aantal aanvragen en bestaat uit:

door bewindvoerders, van 244 in 2017 naar 316 het afgelopen jaar.

Organisatie

Aanvragen 2018

Bewindvoerders

316

Leger des Heils

183

Wijkteams gemeente Rotterdam

165

Centrum voor Dienstverlening

163

House of Hope

160

Ontmoeting

123

Arosa

104

Timon

96

Pameijer

65

Vluchtelingenwerk
Totaal
Figuur 5

16

65
1440

Sinds 2016 zijn zij de grootste categorie aanvragers bij het fonds.
Bij de overige aanvragers uit de top tien zien we wel wat wisselingen in vergelijking met voorgaande jaren, maar de groep van
grootste aanvragers bij FBNR laat een redelijk constant beeld zien.

Leeftijdscategorie

Toegekende giften

0-18 jaar

35

18-27 jaar

409

27-65 jaar

1512

65+ jaar
Totaal

38
1994

Figuur 6

Cliënten
Bij 59% van de aanvragen was de cliënt een vrouw, in 41% een
man. Bij de aanvragen waren er ruim 1800 kinderen betrokken.
Het overgrote deel van de aanvragen heeft betrekking op
alleenstaanden of éénoudergezinnen. De verdeling van verstrekte
giften over verschillende leeftijdscategorieën staat in figuur 6.

Geografische spreiding
In figuur 7 staat de spreiding over de stad van giften van het FBNR.
We zien uit de cijfers dat een groot deel van de giften van het FBNR
(43%) naar huishoudens gaat in de deelgemeenten met de laagste
sociale index (<100): Charlois, Delfshaven en Feijenoord.

Sociale
Index 2018

Giften
2018

Charlois

84

321

246

Delfshaven

97

312

280

Prins Alexander

118

229

176

91

226

244

IJsselmonde

101

220

221

Noord

110

148

151

HillegersbergSchiebroek

130

137

91

Stadscentrum

103

117

128

KralingenCrooswijk

104

89

118

Hoogvliet

111

65

60

Overschie

114

44

32

Pernis

132

12

13

Hoek van Holland

126

12

11

Rozenburg

106

4

11

Deelgemeente

Feijenoord

Giften
2017

Overig

58

87

Totaal

1994

1869

Figuur 7
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Donateurs
Het werk van het FBNR is in 2018 mogelijk gemaakt door donaties

Evenals voorgaande jaren werd de werkorganisatie van het FBNR

van fondsen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en

gefinancierd en gefaciliteerd door de gemeente Rotterdam. Friends

particulieren. De volgende organisaties droegen in 2018 bij aan

Agency droeg bij aan het FBNR door het om niet leveren van uren

het giftenbudget van het FBNR:

voor advies en ontwikkeling van instrumenten ten behoeve van
werven van donateurs bij het Rotterdamse bedrijfsleven.

• Stichting De Verre Bergen
• Stichting Bevordering van Volkskracht

• Stichting Steunfonds Jeugdbescherming
Rotterdam

• Nalatenschap De Drevon
• Clemens Hodesfonds

• Sint Laurensfonds

• Stichting Het Heilige Geesthuis

• Stichting Corbello

• FondsDBL

• Van der Mandele Stichting

• Stichting Wit-Gele Kruis

• Adessium Foundation
• Van Beek-Donner Stichting
• Stichting Bekker-la Bastide Fonds

(ondernemersprijs Hans Vervat)
• Mediterranean Shipping Company
(MSC Nederland)

• Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds
• Stichting Mundo Crastino Meliori
• Gereformeerde Kerk Pernis

• Stichting Vincentius Rotterdam

• Van Ommeren-De Voogt Stichting

• Stichting Rotterdam

• Stichting Fonds der Familie Antheunis

• Stichting Fonds De Back

• Gemeente Rotterdam

• Stichting Aelweyn Florisz

• Stichting Medisch Sociale Hulp

• Stichting St Jansplaats

• M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

• Mooi, mooier, Middelland

• Dirk-Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting

• Fonds NN

• Particuliere donateurs
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(Pillen & Poederfonds)

Casuïstiek
(De beschreven voorbeelden zijn gebaseerd op echte aanvragen,

Zonder een cent gevlucht

de namen zijn fictief. In het kader van privacy zijn om herkenning

Na een lange periode van huiselijk geweld wordt de 25-jarige

te voorkomen situaties licht aangepast)

Demelsa opgevangen in de vrouwenopvang. Vanwege ernstige

Gezin zonder inkomsten

bedreigingen wordt gezocht naar een opvangplek elders in het
land. Zij heeft geen eigen inkomsten en heeft bij haar vlucht

Het gezin Jansen is onder bewind gesteld vanwege schulden-

nauwelijks iets kunnen meenemen. Omdat zij op korte termijn

problemen waar zij zelf niet meer uitkwamen. Naast vader en

Rotterdam zal verlaten, is het aanvragen van een uitkering niet

moeder zijn er drie inwonende zonen van 11, 15 en 18 jaar.

opportuun, want dat duurt te lang. FBNR zorgt er met een

De bewindvoerder is bezig alle financiële zaken op een rijtje te

kleine gift voor dat Demelsa wat kleding en persoonlijke

zetten, hij zorgt voor een budgetplan en voor doorbetaling van

verzorgingsmiddelen kan aanschaffen. Ondertussen werkt

de vaste lasten. Op basis van het budgetplan ontvangt het

zij met de hulpverlening aan een plan om in veiligheid in

gezin € 70 euro leefgeld per week. Ondertussen gaat er van alles

een nieuwe stad een nieuwe start te kunnen maken.

mis met het inkomen van het gezin doordat huurtoeslag en
zorgtoeslag niet worden uitbetaald. Dat betekent dat er geen
middelen zijn om het leefgeld aan het gezin over te maken.
De bewindvoerder stelt alles in het werk om de inkomsten van
het gezin weer op orde te krijgen. FBNR zorgt ervoor dat er in
ieder geval voor een aantal weken voldoende geld is om te eten.
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Groot verdriet

Een ongeluk komt nooit alleen

Er lijkt niets aan de hand in het leven van de 40-jarige

De 40-jarige Alfredo Silva is iemand die graag zelf zijn problemen

alleenstaande moeder Maria van Dam. Zij werkt, heeft voldoende

oplost en niet zo makkelijk hulp vraagt. Hij werkt al een groot

inkomsten om rond te komen en woont samen met haar 18-jarige

aantal jaren als uitzendkracht bij verschillende bedrijven.

zoon Timon. Zij kwam uit een periode met veel schulden, maar

Wanneer er wat schulden gemaakt zijn, probeert hij daarvoor

die zijn inmiddels allemaal afbetaald. Niets leek een zonnige

betalingsregelingen te treffen om er zo snel mogelijk vanaf te

toekomst in de weg te staan. Dan slaat het noodlot keihard toe:

zijn. De optelsom van die regelingen leidt echter tot een zo groot

zoon Timon wordt ernstig ziek en overlijdt na twee dagen.

maandelijks aflosbedrag, dat er achterstanden ontstaan in de

Er is geen begrafenisverzekering en moeder beschikt niet over

betaling van vaste lasten. Dat liep zover op dat waterbedrijf,

financiële middelen om de kosten van de begrafenis te kunnen

energiebedrijf en woningcorporatie dreigden met afsluiting

betalen. Via het netwerk van het gezin wordt geld ingezameld

resp. ontruiming. Alfredo raakte het overzicht kwijt en is hulp

om de begrafenis te bekostigen, maar dat is niet voldoende

gaan zoeken.

om alle kosten te betalen. Het FBNR verstrekt een gift om de
overige kosten van de begrafenis te kunnen voldoen.

Met een gift van het FBNR heeft de hulpverlener kunnen
bewerkstelligen dat afsluiting en ontruiming niet door gingen.
Er zijn haalbare betalingsregelingen getroffen en de hulpverlener
kan met Alfredo werken aan verdere stabilisering.
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Veerkracht
Van het jongerenwerk komt een aanvraag binnen voor de

Daarnaast wil zij graag weer doorstarten met haar opleiding,

22-jarige Helena. Zij heeft na een hele nare jeugd met ernstige

en daarvoor is een laptop nodig. Met een gift van het FBNR

traumatische ervaringen alle banden met haar familie verbroken en

kan de laptop worden teruggekocht en de roodstand worden

probeert het alleen te redden in het leven. Dat gaat niet helemaal

opgeheven. Met verdere support van het jongerenwerk en

goed. Door depressieve klachten raakt zij langzaam maar zeker

budgetbeheer kan Helena weer verder.

in een isolement. Zij stopt met haar opleiding, waardoor ook de
studiefinanciering (DUO) stopt. Ze opent haar post niet meer,
betaalt geen rekeningen, gaat niet meer naar buiten. Ze verpandt
haar laptop om nog wat geld te hebben. Uiteindelijk beseft zij dat
het zo niet verder kan en zoekt hulp.
Met ondersteuning van het jongerenwerk en een ‘geldmattie’
wordt haar financiële situatie inzichtelijk gemaakt, en zij start
met psychologische hulp. Zij wordt aangemeld bij de
Kredietbank Rotterdam om een regeling te treffen voor het
aflossen van haar schulden. De KBR-regeling kan ingaan op
het moment dat een kleine roodstand op haar bankrekening
is weggewerkt.

22

Een rustige plek voor de kinderen

Fijne familie

De 29-jarige Odille Olivera woont met haar dochtertje van

De 40-jarige mevrouw De Jong heeft een groot aantal jaren

6 jaar in een tweekamerwoning in een drukke buurt in het

gewerkt in de horecabranche. Zij had een eigen bedrijf, waarbij

centrum van Rotterdam. Zij heeft een inkomen net iets boven het

geleidelijk aan ook een aantal familieleden betrokken raakte.

sociaal minimum. Vanwege haar lichte verstandelijke beperking

Op enig moment kwam zij erachter dat haar familieleden haar

houdt een hulpverleningsorganisatie vinger aan de pols. Omdat

bedrogen met het opgeven van verdiensten. Daarop besloot zij

zij zwanger is van haar tweede kind wil zij graag verhuizen naar

acuut te stoppen met het bedrijf, omdat zij geen verantwoorde-

een huis waar ruimte is voor 2 kinderen. Het lukt haar een nieuwe

lijkheid wilde nemen voor malafide praktijken. Op dat moment

woning te vinden, maar zij komt in financiële problemen doordat

zat zij zonder inkomsten, en leefde zij van toeslagen, kinderbijslag

zij één maand dubbele woonlasten moest betalen. De hulpverlener

en giften en leningen van mensen in haar omgeving. Zij heeft

vraagt bijzondere bijstand aan, maar die wordt afgewezen. Odille

hulp gezocht bij het wijkteam, die haar geholpen heeft een

maakt zich heel veel zorgen vanwege deze schuld. In het verleden

bijstandsuitkering aan te vragen. Die werd afgewezen, omdat

heeft zij ook een periode schulden gehad, maar die zijn door haar

er geen bedrijfsboekhouding beschikbaar was. Die was er niet

allemaal afgelost. Onder andere door een cursus budgetteren

omdat mw. De Jong geen geld meer had om de boekhouder te

en door af en toe bijspringen van haar moeder lukte het haar

betalen. Inmiddels dreigde een uithuiszetting vanwege

de afgelopen jaren om goed met haar geld om te gaan.

huurachterstand. Via vrienden en familie kon mw. De Jong een

FBNR verstrekt een gift voor één maand dubbele woonlasten,

deel van de noodzakelijke kosten voor de boekhouder bij elkaar

waardoor zij zonder zorgen kan verhuizen naar een woning

brengen. Het Fonds financierde het restant. Inmiddels is de

waar zij met haar twee kinderen fijn kan wonen.

bijstandsuitkering toegekend en krijgt mw. De Jong ondersteuning
bij het vinden van nieuwe werkzaamheden.
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Bang voor de overheid

Wijkteam kan meer dan gedacht

Patrick de Vries is een tijd opgenomen geweest in een

Via het wijkteam komt een aanvraag binnen voor een

GGZ-instelling met ernstige psychiatrische problematiek.

wasmachine voor het gezin Pietersen: vader, moeder en een

Daarvoor leefde hij op straat, bedelde om wat geld en wilde

tweeling van 3 jaar. Het gezin heeft al een tijdje moeite de

niets met zorg of hulp van overheidswege te maken hebben.

financiële eindjes aan elkaar te knopen, er is van alles mis met

Hij is eindelijk zo ver opgeknapt dat doorstroom naar een begeleid

toeslagen en kinderopvang en vader en moeder overzien het

wonen project mogelijk wordt. In het verleden had Patrick een

allemaal niet meer. Er zijn inmiddels ook schulden ontstaan,

kleine uitkering, maar die is een jaar geleden gestopt.

en het wijkteam is bezig orde te scheppen in de financiële

De hulpverlener is bezig met het opnieuw aanvragen van een

situatie en te kijken welke hulp nog meer nodig is. Tijdens een

uitkering. Daar begint het probleem: voor de uitkeringsaanvraag

huisbezoek blijkt dat het gezin geen wasmachine heeft.

moeten verplicht bankafschriften overlegd worden en omdat

De oude is kapotgegaan, en op dit moment wast het gezin alles

Patrick door zijn psychiatrische ziekte heel achterdochtig is,

handmatig. Er is bijzondere bijstand aangevraagd maar die is

heeft hij daar grote moeite mee. Ondertussen is er wel wat

afgewezen omdat de gemeente ervan uitgaat dat men voor

inkomen voor Patrick nodig om een goede start te maken in de

vervanging van apparaten moet reserveren. Daarom een

begeleid-wonen voorziening. Het Fonds zorgt voor een kleine

aanvraag bij het FBNR gedaan. Op suggestie van de adviseur/

overbrugging, in de hoop dat het de hulpverlener toch lukt

toetser van het FBNR gaat de medewerker van het wijkteam

de uitkering voor en met Patrick geregeld te krijgen.

eerst nog onderzoeken of het in deze situatie mogelijk is
het maatwerkbudget van het wijkteam te benutten.
Dat blijkt het geval, dus het gezin is geholpen zonder dat
het FBNR in actie hoefde te komen.
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Verstoten na 6 jaar huwelijk

In één keer terugvorderen

Na een huwelijk van zes jaar dat kinderloos bleef, besluit de

De 23-jarige Louisa Formenta is na een verbroken relatie door

man van Malika Harouch dat hij wil scheiden. Malika heeft

haar ex-vriend op straat gezet. Zij heeft hulp gezocht bij het

een verblijfsvergunning die is gekoppeld aan die van haar man;

Jongerenloket, waar zij een voorlopige bijstandsuitkering kreeg

haar man vraagt de IND haar verblijfsvergunning in te trekken

en is toegeleid naar een tijdelijke begeleid-wonenvoorziening.

en de IND geeft daar gevolg aan. Ook de echtscheiding wordt

De hulpverlener daar heeft ervoor gezorgd dat er betalingsrege-

op zijn verzoek uitgesproken. Malika krijgt toestemming van

lingen kwamen voor een paar kleine schulden. Met als

haar ex-man om voorlopig in de woning te blijven wonen, maar

uiteindelijk doel dat zij weer helemaal schuldenloos op eigen

hij betaalt niets meer voor haar en ze leven als vreemden

benen kan staan. Na drie maanden kwam de hulpverlener

naast elkaar. Statusloos en inkomensloos zoekt Malika hulp.

erachter dat Louisa te hoge voorschotten op haar uitkering

Een advocaat wordt ingeschakeld om te kijken of er een

kreeg uitgekeerd. Louisa heeft dit direct gemeld aan de

zelfstandige verblijfstitel mogelijk is. Deze rechtszaak mag

gemeente, met als gevolg dat de daaropvolgende maand

Malika van de IND in Nederland afwachten. De ingeschakelde

alle teveel uitgekeerde bedragen in één keer op de uitkering

hulpverlener vraagt aan het FBNR een gift, zodat Malika in ieder

werden ingehouden. Dit betekende dat er die maand nauwelijks

geval wat geld heeft om eten en persoonlijke verzorgingsspullen

inkomen was en de vaste lasten niet betaald konden worden.

te kopen. FBNR geeft vanuit humanitaire overwegingen een

Het FBNR heeft een gift verstrekt waardoor is voorkomen

kleine gift voor noodzakelijk levensonderhoud.

dat er nieuwe schulden ontstonden.
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Afkoop leasecontract
De 77-jarige mevrouw De Beer is door beginnende dementie
niet meer in staat om verantwoord met haar geld om te gaan.
Dat uitte zich door het doen van heel veel onnodige aankopen
via internet, die zij met haar inkomen niet kon betalen.
Haar zoon heeft in eerste instantie heel veel moeite gedaan
om haar te helpen, maar hij moest zoveel kosten maken om
schuldeisers te compenseren, dat dit voor hem niet meer
mogelijk was. Mw. De Beer is daarna onder bewind gesteld
en is aangemeld bij de Kredietbank Rotterdam voor
schuldhulpverlening. KBR heeft alle schulden in kaart gebracht
en kan haar helpen, de enige voorwaarde is dat een lopend
leasecontract voor een wasmachine moet worden beëindigd.
De leasemaatschappij beroept zich op de contractvoorwaarden,
wil geen clementie toepassen en wil het contract alleen
beëindigen als aan de afkoopsom wordt voldaan. Dit is de
enige drempel voor de start van de schuldhulp. FBNR verstrekt
een gift voor deze afkoop zodat de schuldhulp van start kan gaan.
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Een samenleving zonder armoede is pas echt rijk.
www.fbnr.nl
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