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Voorwoord
Op 12 april 2017 nam ik met trots en bezieling de voorzittershamer

beroep op het fonds. De ontwikkeling van armoede in Rotterdam

van het Fonds Bijzondere Noden over van Mimi Loorbach-van Driel.

stemt mij anderzijds minder hoopvol. Dat blijft een hardnekkig

Met trots, om samen met een bevlogen bestuur bestuurlijk

en pijnlijk probleem. Uit cijfers van het CBS (2016) blijkt dat in

leiding te mogen geven aan de forse inspanningen waarvoor

Rotterdam 15,3% van de inwoners moet rondkomen van een

het FBNR stond. Met bezieling, omdat voor mij het opkomen

laag inkomen (landelijk: 8,2%). Dit cijfer daalt iets ten opzichte

en ondersteunen van de meest kwetsbare mensen als een rode

van 2015, maar nog steeds betekent dit dat in Rotterdam bijna

draad door mijn leven loopt. En met dankbaarheid voor de

één op de vier kinderen opgroeit in armoede. Daarbij komt

wijze waarop Mimi met zachte kracht en onverzettelijkheid

dat in onze stad 7,3% van de huishoudens langdurig, 4 jaar of

het voorzitterschap heeft ingevuld.

meer, in armoede leeft. En dit cijfer stijgt in vergelijking met
voorgaande jaren (2014: 6,3%, 2015: 7,0%). Het gaat dan om

De ontwikkeling die het FBNR het afgelopen jaar heeft ingezet

ruim 23.000 Rotterdamse huishoudens. Wellicht is dit één

stemt mij enerzijds hoopvol over de toekomst. De keuze van

van de verklarende factoren voor de gestage toename van

het Fonds om vanuit zijn kennispositie en ondersteund door

aanvragen bij het FBNR, ook in 2017. Immers: als je langdurig

wetenschappelijk onderzoek de mazen in het sociale vangnet

moet leven van een laag inkomen en niet of maar net aan rond

te signaleren en te agenderen heeft in 2017 veel in beweging

kan komen, verdwijnt alle flexibiliteit om financiële calamiteiten

gezet. De verbinding die is gelegd met de beleidsbepalers en de

op te vangen. Ik ben er trots op dat het FBNR het afgelopen jaar

uitvoeringsorganisaties in het lokale sociale domein heeft geleid

voor ruim 1800 Rotterdamse huishoudens hierin van betekenis

tot betere door- en terugverwijzingsmogelijkheden naar dat

heeft kunnen zijn.

reguliere gemeentelijke sociale vangnet. In 2018 zal duidelijk
moeten worden of dat ook leidt tot het beoogde verminderde
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In december 2017 heb ik vanwege persoonlijke omstandigheden
besloten mijn actieve werkzaamheden in Rotterdam neer te

Joke Ellenkamp

leggen en mijn laatste levensjaren op een andere manier en

Voorzitter FBNR tot februari 2018

op een andere plek vorm te geven. Ik ben ontzettend blij dat
ik het voorzitterschap van het fonds per februari 2018 kan
overdragen aan een van de meest ervaren bestuursleden van
het FBNR, Monique Vogelaar. Ik wens het FBNR in zijn werk
om Rotterdam een beetje mooier te maken de wijsheid toe
om soms tegenstrooms te handelen, en het vermogen om

Monique Vogelaar

zoveel mogelijk vanuit liefde en compassie snel en effectief

Voorzitter FBNR vanaf februari 2018

haar werk te blijven doen.
Joke Ellenkamp

Mimi Loorbach
Voorzitter FBNR tot april 2017
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FBNR in 2017
In april 2017 vierde het FBNR zijn 10-jarig bestaan, traden een

Het onverkort blijven uitvoeren van de corebusiness van het

nieuwe voorzitter en directeur aan en werd uitvoering gegeven

Fonds bij deze stijging kon in 2017 alleen plaatsvinden doordat

aan de strategische koers die het bestuur in 2016 heeft ingezet.

vele donerende fondsen bereid en in staat waren het FBNR

De doelen voor 2017 waren:

extra te ondersteunen. Desondanks bleek het noodzakelijk om

• Snel en effectief verzorgen van noodhulp als corebusiness

tegen het eind van het jaar de fondsreserves aan te spreken.

• Duurzame balans tussen inkomsten en uitgaven

Het bestuur FBNR heeft daarbij tegelijkertijd het besluit

• Sterke externe oriëntatie op basis van de kennispositie

genomen om deze reservepositie structureel te verlagen.

van het FBNR

Immers: het budget van het FBNR is primair bedoeld voor

• Een solide en weerbare uitvoeringsorganisatie

noodhulp. Het bestuur heeft hierbij het vertrouwen uitgesproken

Daar heeft het FBNR met hart en ziel aan gewerkt.

dat, mocht het giftenbudget van het FBNR in de loop van het

Snelle noodhulp
Niet eerder in zijn 10 jarig bestaan ontving het FBNR zo veel
aanvragen als in 2017. Hulpverleners wisten in totaal 2421 keer

jaar ontoereikend zijn, het samenwerkingsverband met de
donerende fondsen en gemeente Rotterdam zo solide is dat
hier gezamenlijk een oplossing gevonden kan worden.

de weg naar het Fonds te vinden, omdat zij geen andere

Duurzame balans inkomsten/uitgaven

mogelijkheid meer zagen om hun cliënt uit de financiële misère te

FBNR heeft in 2017 intensief overlegd met de gemeente

halen. Dat heeft geleid tot in totaal 1869 giften aan Rotterdamse

Rotterdam, op bestuurlijk, topambtelijk, beleidsadviserend èn

huishoudens in nood. Het gros van de aanvragen wordt binnen

uitvoerend niveau om te bevorderen dat bij een aantal aanvraag-

24 uur beoordeeld en betaald. Alleen als de aanvraag onduidelijk-

categorieën de mogelijkheden van het reguliere gemeentelijke

heden bevat en nadere informatie nodig is, is er meer tijd nodig.

vangnet beter benut worden. Dat geldt voor uitgaven op het
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gebied van documenten, inrichtingskosten, medische kosten,

van een periodieke schenkingsovereenkomst verwelkomd.

levensonderhoud en studiekosten. Immers, duurzame balans

Daarnaast heeft het bestuur van het FBNR twee grote uitgaven-

tussen inkomsten en uitgaven loopt zowel langs de lijn van

categorieën nader onder de loep genomen. Er is ingezoomd op

vergroten van inkomsten als langs de lijn van het verlagen van

de aanvragen die worden gedaan door bewindvoerders, zowel

de uitgaven. De verwachting is dat door intensivering van de

de bewindvoerders in het kader van beschermingsbewind, als

contacten met sleutelpersonen in het reguliere vangnet terug-

in het kader van de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP).

verwijzen door FBNR naar dat reguliere systeem in een aantal

Na inhoudelijke bestudering van een aantal dossiers is het

gevallen succesvol zal plaatsvinden en dat acute hulp op een

bestuur tot de conclusie gekomen deze groep aanvragers

andere manier gegeven kan worden. Dit betekent ook dat het

vooralsnog als reguliere aanvrager te blijven beschouwen.

FBNR hulpverleners die een beroep doen op acute noodhulp

De casuïstiek die zij aandragen past in de doelstelling van het

beter kan doorverwijzen. FBNR verwacht voor 2018 dan ook een

Fonds. Een tweede categorie stijgende uitgaven betreft medische

daling in de toegekende giften waardoor inkomsten/uitgaven

kosten, en dan in het bijzonder tandartskosten. Het FBNR krijgt

meer in evenwicht komen en het fonds echt ultimum remedium

veel aanvragen voor het vergoeden van kosten van acute tand-

blijft. In het kader van deze doelstelling is het FBNR ook actief

artsbehandelingen voor mensen die niet of niet meer aanvullend

aan de slag met het vinden van nieuwe donateurs. Enerzijds door

verzekerd zijn. Dat heeft soms te maken met onmogelijkheid om

fondswerving bij nieuwe fondsen, anderzijds door bedrijfsleven

de kosten van een aanvullende tandartsverzekering te betalen,

en particulieren te interesseren om donateur van het Fonds te

soms met het opzeggen van de verzekering door de verzekeraar

worden. Een bestuurlijke werkgroep van het FBNR onderzoekt

wegens wanbetaling, soms ook met keuze van een bewindvoer-

de mogelijkheden van verbinding met het Rotterdamse bedrijfs-

der om deze niet-verplichte verzekeringen op te zeggen. Eind

leven. Eind 2017 werd de eerste particuliere donateur in het kader

2017 heeft een werkgroep vanuit het bestuur met verschillende
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betrokkenen in de Rotterdamse wereld van tandartszorg bij dit

Bekijk figuur 1

probleem gesprekken aangeknoopt. Hier zal in 2018 een vervolg
aan gegeven worden.

Benutten kennispositie FBNR
Om uitvoering te geven aan de ambitie om de kennispositie van

Daarnaast is uitgezocht bij welke doelgroepen in de stad de
giften van het FBNR terecht komen, naar leeftijdscategorie
en gezinssamenstelling. Daaruit blijkt dat aanvragen voor noodsituaties van jongeren tot 27 jaar het vaakst leiden tot een gift.

het FBNR om te zetten in adequate signalering aan stakeholders is
in 2017 een onderzoeksagenda opgesteld, die met inhoudelijke en

Bekijk figuur 2 op pagina 8

financiële ondersteuning van één van de grote donerende fondsen
wordt uitgevoerd. Allereerst is gekeken naar de geografische
spreiding van de giften van het FBNR. Bereiken we die gebieden in

Van alle uitgekeerde giften betreft 65% een gift aan een alleen-

Rotterdam waar ook de meeste armoede is? Daarnaast is globaal

staande, 35% van de giften gaat naar mensen die gehuwd zijn

inzichtelijk gemaakt bij welke doelgroepen de giften van het FBNR

of samenwonen. Voor alleenstaanden is het kennelijk moeilijker

terecht komen. Zijn daar bijzondere categorieën in aan te wijzen?

om goed rond te komen. Bij 60% van de toegekende giften

Geografisch gezien komen de giften van het FBNR het meest

was de cliënt een vrouw, bij 40% een man. Tenslotte waren er

terecht in de vier deelgemeenten met de laagste sociale index:

bij de toegekende aanvragen ruim 1500 kinderen in het spel,

Delfshaven, Charlois, Feijenoord en IJsselmonde. Daarnaast

met een gezinssamenstelling variërend van 1-8 kinderen. Dit

worden er veel giften verstrekt in het Stadscentrum.

cijfer is niet helemaal ‘hard’ omdat aanvragers bij het opgeven

Verhoudingsgewijs het kleinste aantal aanvragen komt

van de gezinssamenstelling vaak alleen de nog thuiswonende

uit de deelgemeenten Rozenburg en Hoek van Holland.

kinderen vermelden.
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Aantal
verstrekte giften

Aantal huishoudens
(wijkprofiel)

Sociale index
(wijkprofiel)

Giften per 1000
huishoudens

Delfshaven

280

37872

97

7,4

Charlois

246

33501

84

7,3

Feijenoord

244

35647

91

6,8

Deelgemeente

IJsselmonde

221

28613

101

7,7

Alexander

176

45206

118

3,9

Noord

151

28687

110

5,3

Stadscentrum

128

21079

103

6,1

Kralingen-Crooswijk

118

30203

104

3,9

Hillegersberg-Schiebroek

91

19881

130

4,6

Hoogvliet

60

15975

111

3,8

Overschie

32

8150

114

3,9

Pernis

13

2185

132

5,9

Rozenburg

11

5692

106

1,9

11

4713

126

2,3

Hoek van Holland
Overig
Totaal/gemiddeld

215
1869

105

Figuur 1
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leeftijdscategorie

aangevraagd

verstrekt

% toekenning

0-18 jaar

26

26

100%

18-27 jaar

440

371

84%

27-65 jaar

1908

1436

73%

47

36

77%

2421

1869

77%

65+ jaar
totaal
Figuur 2
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Onderzoek door Verwey Jonker Instituut

Weerbare uitvoeringsorganisatie

Een groot deel van de onderzoeksagenda wordt uitgevoerd

Gelukkig was de uitvoeringsorganisatie vanaf maart 2017 weer

door het Verwey Jonker Instituut. In 2017 is gestart met een

op volle sterkte. Desondanks levert de stijging van het aantal

drieledig onderzoek:

aanvragen, gekoppeld aan de intensivering van activiteiten

a) Een spiegelonderzoek naar de uitgaven en het beleid van

die voortvloeien uit de strategische koers, meer dan stevige

de noodhulpbureaus van de vier grote steden, om te leren

werkdruk op. Tegelijkertijd bleek vanaf de zomer de ad-hoc

van elkaars ervaringen.

extra toetscapaciteit niet meer beschikbaar. Na een intern

b) Een onderzoek naar de mogelijke relatie tussen stijgende

wervingstraject zullen begin 2018 twee nieuwe adviseur/toetsers

uitgaven van het FBNR en de uitgaven van de gemeente

op oproepbasis beschikbaar zijn. Hiermee heeft het FBNR een

Rotterdam in het kader van de individuele bijzondere bijstand.

flexibele schil, die kan worden ingezet bij vakantie, ziekte

c) Een kwalitatief onderzoek naar het afwegingskader van

of piekbelasting. Verder zijn in 2017 voorbereidingen getroffen

hulpverleners die te maken hebben met cliënten met acute

voor de vervanging van het ICT-systeem dat het primaire

financiële problemen: op basis waarvan maken zij keuzes

proces ondersteunt. Naar verwachting zal in 2018 een nieuw

in oplossingsroutes hiervoor?

systeem ingevoerd worden, waarmee efficiency in werkprocessen

De resultaten van deze onderzoeken komen voorjaar 2018

en informatievoorziening, zowel op het gebied van het

beschikbaar.

verstrekken van giften als op het gebied van fondswerving,
bereikt kan worden.

9

Feestelijk lustrum op 12 april 2017
Het tweede lustrum van het FBNR werd op 12 april 2017 feestelijk

vaardigheden, is de kans dat zij niet zelfredzaam zijn bij het op

gevierd in Verhalenhuis Belvedère. Een groot aantal gasten was

orde houden van hun financiële situatie behoorlijk groot. Bij

getuige van de voorzitterswisseling, kon kennismaken met de

aanpak van armoede hoort ook aanpak van deze bronproblemen.

nieuwe directeur en kon bovenal kennismaken met een aantal
Rotterdammers en Rotterdamse hulpverleners die door het
FBNR ondersteund zijn. Deze hartverwarmende praktijkverhalen
maakten ondubbelzinnig duidelijk dat een gift van het FBNR er
in het leven van Rotterdammers toe doet en dat het in heel
veel gevallen niet alleen acute nood lenigt, maar tegelijkertijd
zorgt voor structurele verbetering van iemands situatie.
De bijeenkomst werd extra feestelijk afgesloten met het
uitreiken van de Erasmusspeld aan vertrekkend voorzitter
Mimi Loorbach-van Driel door burgemeester Ahmed Aboutaleb.
In 2017 zijn ook de inhoudelijke voorbereidingen getroffen voor
een inhoudelijke netwerkbijeenkomst op 29 januari 2018, met
als thema ‘laaggeletterdheid’. Het FBNR wil hiermee de aandacht
vestigen op een onderliggend probleem bij armoede. Als mensen
niet kunnen lezen of schrijven of niet beschikken over digitale
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Bestuur en bureau
Bestuur
In het bestuur van het FBNR is in 2017 een aantal wijzigingen

Namens de hulverlening:

opgetreden. In april 2017 trad Mimi Loorbach-van Driel af als

Richard Scalzo

voorzitter van het bestuur wegens het bereiken van de maximale

Annelies Smits

zittingstermijn. Zij werd opgevolgd door Joke Ellenkamp.
De vacature voor een bestuurslid vanuit de gemeente Rotterdam

Namens de levensbeschouwelijke organisaties:

is op voordracht van de gemeente per september 2017 ingevuld

Hanny de Kruijf (penningmeester)

door Ton Quadt. Op 1 december zijn 2 twee nieuwe bestuursleden

Marianne Vorthoren (secretaris)

aangetreden: Richard Scalzo namens de hulpverlenende
organisaties en Ria van Seventer namens de fondsen.

Namens de gemeente Rotterdam:

Het bestuur is hiermee compleet en bestaat daarmee per

Gerard Neeleman

ultimo 2017 uit:

Ton Quadt

Namens de fondsen:

Bestuursadviseur:

Joke Ellenkamp (voorzitter)

Wolter Nijenhuis

Atie Mol
Ria van Seventer
Roelof Prins
Monique Vogelaar (vicevoorzitter)
Willem Vonk
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Bij het opmaken van dit jaarverslag werd bekend dat Joke

De bezetting van het bureau zag er hiermee in 2017 als volgt uit:

Ellenkamp vanwege persoonlijke omstandigheden haar

Saskia Pothuis, directeur ad interim (tot 30 april 2017)

Rotterdamse werkzaamheden, inclusief het voorzitterschap

Nita Wissink, directeur (vanaf 1 mei 2017)

van het FBNR per februari 2018 zou gaan neerleggen.

Josje Dijkstra, adviseur/toetser

Het bestuur van het FBNR heeft de vicevoorzitter van het bestuur,

Ingrid van Oost, adviseur/toetser

Monique Vogelaar, bereid gevonden het voorzitterschap van

Ana Teixeira, ondersteuner (tot 30 april 2017)

het FBNR op zich te nemen.

Rita Smorenburg, ondersteuner (vanaf 1 mei 2017).

Bureau

Op ad hoc basis kon gebruik gemaakt worden

Ook bij het bureau van het FBNR is een aantal wijzigingen

van aanvullende capaciteit:

opgetreden. Op 1 mei is Nita Wissink aangetreden als nieuwe

Erica Caballeros, adviseur/toetser vanuit gemeente Rotterdam

directeur van het FBNR. Zij volgde Saskia Pothuis op, die deze

Jan Wiegerinck, medewerker onderzoek vanuit Stichting

functie van 17 juni 2016 tot 30 april 2017 op interim basis heeft

De Verre Bergen.

vervuld. Eveneens op 1 mei kwam Rita Smorenburg als
ondersteuner het FBNR versterken. Bij de werving van de nieuwe
directeur is in samenspraak tussen bestuur FBNR en gemeente
Rotterdam besloten de directeursfunctie op parttime basis
in te vullen.
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FBNR in cijfers
Totaal aantal aanvragen

Ontvangen aanvragen (aantallen)

2017

2016

2015

Het totaal aantal aanvragen om ondersteuning bij het FBNR

Reguliere aanvragen

2421

2273

1857

steeg in 2017 wederom, van 2319 (2016) naar 2472 (2017), een

Aanvragen Pillen & Poederfonds

51

46

74

toename met 108 aanvragen. Percentueel is de stijging in 2017

Totaal ontvangen

2472

2319

1931

iets minder sterk dan in 2016. 2017 laat voor wat betreft de
reguliere aanvragen een toename zien van 6,5% ten opzichte van

Figuur 3

2016, in 2016 was dat nog 22% ten opzichte van 2015. In aantallen:
Bekijk figuur 3

Ontvangen aanvragen

2017

2016

2015

Toegekend

1920

1744

1566

Toelichting:

Afgewezen

237

219

162

Het allergrootste deel van de aanvragen zijn reguliere aanvragen

Af-/doorverwezen

265

303

214

voor acute noodhulp. Een klein deel betreft aanvragen voor het

Ingetrokken

Pillen en Poederfonds, een bestemmingsfonds dat door de gemeente

Totaal ontvangen

Rotterdam is verstrekt voor het compenseren van de kosten van de
eigen bijdrage voor noodzakelijke medicijnen voor onverzekerbare
vreemdelingen. Doel van dit bestemmingsfonds is ervoor te zorgen
dat mensen die deze eigen bijdrage niet zelf kunnen betalen toch
toegang houden tot medisch noodzakelijke zorg. De stijging van
het aantal aanvragen leidt tot forse toename van de werklast
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Figuur 4

50

53

28

2472

2319

1931

van de uitvoeringsorganisatie. Zeker omdat in deze cijfers niet is
meegenomen dat een groot aantal aanvragen mondeling wordt
afgehandeld. Als het in die gevallen niet tot een formele aanvraag
komt, is inhoudelijk sprake van afwijzing/doorverwijzing, maar

Toegekende aanvragen
(in bedragen)
Aantal toegekend
Bedrag

Toekenning/afwijzing

Bestemmingsfondsen

eenmalige gift. 552 aanvragen werden afgewezen, doorverwezen
of ingetrokken.
Bekijk figuur 4
Toelichting:

2016

2015

1869

1702

1491

Reguliere aanvragen

vindt geen registratie plaats.

In totaal 1920 aanvragen leidden tot het toekennen van een

2017

Gemiddeld
Aantal toegekend
Bedrag
Gemiddeld
Totaal toegekende
bedragen

€ 1.345.517 € 1.225.477 € 1.093.739
€ 720

€ 720

€ 733

51

46

74

€ 31.776

€ 23.076

€ 33.299

€ 623

€ 502

€ 450

€ 1.377.293 € 1.248.554 € 1.127.038

Figuur 5

Het percentuele aantal toekenningen is bijna 78% en blijft over de
jaren heen redelijk stabiel (2016: 75%, 2015: 81%). Eén op de vijf aanvragen leidt tot een afwijzing en/of doorverwijzing of tot intrekken
van de aanvraag. Afwijzing/doorverwijzing gebeurt omdat er geen
sprake is van een acute noodsituatie of er nog andere oplossingen
mogelijk zijn in het reguliere sociale vangnet, of wanneer het een
aanvraag betreft voor een cliënt die niet in Rotterdam woont.
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Toegekende bedragen
Het totaal uitgekeerde bedrag aan giften steeg eveneens in 2017
Bekijk figuur 5 op pagina 15
Toelichting:
In het verslagjaar werd bijna € 130.000 meer aan giften uitgekeerd
dan het jaar ervoor. De gemiddelde bijdrage van het FBNR bleef in
2017 gelijk aan het jaar ervoor. Doordat het FBNR in 2017 van een
groot aantal fondsen extra donaties heeft ontvangen, en door het
aanspreken van de eigen continuiteitsreserve kon het FBNR deze
toename in aanvragen financieren, zonder de toekenningscriteria
te hoeven aanscherpen.

Verstrekkingen
De giften van het FBNR hadden betrekking op de
volgende categorieën:
Bekijk figuur 6

Verstrekkingen
Soort aanvraag
Levensonderhoud
Medische kosten
Inrichtingskosten
Vervoer en fietsen
Huishoudelijke apparaten
Studiekosten
Documenten
Verhuiskosten
Huurschuld
Energieschuld
Pillen & Poederfonds
Schuld overig/combinatie
Meerdere/combinatie
Schuld zorgverzekering
Overig
Kleding
Schuld waterbedrijf
Huisuitzettingen
Schuld hypotheek/VVE
Overige bestemmingsfondsen
Totaal
Figuur 6
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2017
2017
324
302
258
181
150
149
91
84
68
63
51
41
32
32
30
28
19
14
3
0
1920

2016
2016
334
256
200
116
104
127
93
73
77
77
46
50
32
25
34
17
69
16
2
0
1748

2015
2015
323
172
138
81
76
96
113
76
87
67
29
67
35
30
26
17
70
17
7
39
1566

Toelichting:
Het FBNR geeft nog steeds de meeste giften in de categorie levens-

Toekenningen in verband met schulden zijn in 2017 wederom

onderhoud: een bedrag om eten te kunnen kopen en de reguliere

verminderd. Omdat noodhulp in complexe schuldensituaties

rekeningen (huur/energie/water/zorgverzekering) te kunnen

meestal geen duurzame oplossing kan bieden wordt bij dit soort

betalen. Het aantal giften in deze categorie neemt wel iets af in

aanvragen relatief vaak doorverwezen richting schuldsanering.

vergelijking met 2016. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn

Opvallend is de forse daling van het aantal aanvragen voor

dat het reguliere vangnet (met name het wijkteam) bij acute

oplossen van een schuld bij het waterbedrijf. De indruk is dat

noodsituaties soms ook in financiële zin oplossingen kan bieden.

dit te maken heeft met vroegsignalering en eerder optreden
van het waterbedrijf bij betalingsachterstanden.

De categorieën medische kosten, inrichtingskosten, huishoudelijke
apparaten, vervoer en fietsen en studiekosten zijn flink gestegen ten
opzichte van 2016. De indruk is dat dit kan samenhangen met
veranderde (lokale) regelgeving in toekenning van individuele
bijzondere bijstand, of met de toename van de aanvragen door
bewindvoerders (waardoor leenbijstand niet wordt ingezet omdat dit
leidt tot verhoging van de schuldenpositie). Maar ook kan dit gewoon
veroorzaakt worden doordat het FBNR onder steeds meer hulpverleners bekend is. Het al eerder genoemde onderzoek van het Verwey
Jonker Instituut zal hier hopelijk meer duidelijkheid in scheppen.
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Aanvragers

Organisatie

De top tien van aanvragers bij het FBNR in 2017 bestaat uit:

Bewindvoerders (diverse organisaties)

244

Wijkteams

169

2017

Centrum Voor Dienstverlening

159

Leger des Heils

149

Toelichting:

Stichting Arosa

118

De top 10 van aanvragers zorgt voor bijna 70% van het aantal

Stichting Ontmoeting

114

giften van het FBNR. Dit betreft alle aanvragers die voor de

Stichting Timon

104

meest kwetsbare doelgroepen in Rotterdam werkzaam zijn.

House of Hope

97

Bewindvoerders blijven met 244 aanvragen de grootste categorie

Vluchtelingenwerk

86

aanvragers (2016:183). Daarnaast is er een opvallende toename

Bouman

61

van het aantal toegekende aanvragen van wijkteams. In 2016

Totaal

1301

waren dat er nog 116. Het lijkt erop dat naast de inzet van

% van totaal aantal aanvragen

70%

Bekijk figuur 7

het maatwerkbudget van het wijkteam toch vaak ook
additionele ondersteuning van het FBNR nodig is. Dit jaar zijn
Vluchtelingenwerk en Bouman in de top 10 van aanvragers bij
het FBNR terecht gekomen.
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Figuur 7

Donateurs
Het werk van het FBNR is in 2017 mogelijk gemaakt door donaties

• Clemens Hodes Fonds

van een groot aantal fondsen. Zonder hen zou het FBNR zijn werk

• Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam

niet kunnen doen. In 2017 droegen de volgende organisaties bij

• Stichting Fonds De Back

aan het giftenbudget van FBNR:

• Stichting Medisch Sociale Hulp
• Stichting Wit-Gele Kruis

• Stichting De Verre Bergen

• Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds

• Stichting Bevordering van Volkskracht

• Atticus Finch BV

• Sint Laurensfonds

• Gereformeerde Kerk Pernis

• FondsDBL

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

• Van Beek-Donner Stichting

• Stichting RCOAK

• Adessium Foundation

• Mevrouw A.Th. Voglerfonds (Ars Donandi)

• Stichting Elise Mathilde Fonds

• Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

• Stichting Vincentius Rotterdam

• Stichting BeSt

• Stichting Bekker-la Bastide Fonds
• Fonds der Familie Antheunis

Daarnaast ontving het FBNR incidentele giften van een aantal

• Stichting Aelwijn Florisz

particuliere donateurs.

• Stichting Swart-Van Essen
• Stichting Rotterdam

Evenals voorgaande jaren werd de werkorganisatie van het FBNR

• Dirk-Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting

gefinancierd en gefaciliteerd door de gemeente Rotterdam.

• Stichting St Jansplaats
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Casuïstiek

De beschreven voorbeelden zijn gebaseerd op echte aanvragen, de namen zijn fictief.

Gezin zonder water

Meedoen met voetbalteam

Via het wijkteam komt een spoedaanvraag binnen voor het

De 9-jarige zoon van Josina Granda, Daniel, is dank zij een

gezin De Groot, bestaande uit vader, moeder en twee kinderen

bijdrage van het Jeugdsportfonds lid geworden van een

in de leeftijd van 10 maanden, en 8 jaar. Vader en moeder

hockeyclub, waar hij met hart en ziel speelt. Josina is een

De Groot werken allebei, desondanks is de afgelopen periode

alleenstaande moeder met vier kinderen. In verband met

een behoorlijke schuld opgebouwd. Via het treffen van betalings-

schulden is er een bewindvoerder aangesteld, die vanuit

regelingen heeft het gezin geprobeerd aan alle verplichtingen

beschermingsbewind zorgt voor stabilisering van de financiële

te voldoen, maar uiteindelijk bleek het, doordat er ook loonbeslag

situatie en aflossing van de schulden. Alle kinderen in het gezin

werd gelegd, niet meer mogelijk er op eigen kracht uit te komen.

hebben gezondheidsproblemen en daarom zijn er veel extra

Het wijkteam helpt bij aanmelding bij de Kredietbank zodat

kosten voor medische zorg. Er is weinig ruimte in het budget voor

er voor de schulden een structurele oplossing gevonden kan

het doen van bijzondere uitgaven. Om te kunnen hockeyen, moet

worden. Ondertussen wordt bij het gezin het water afgesloten.

Daniel een tenue van zijn club aanschaffen. Dat moet gekocht

Evides wil wel weer aansluiten, maar pas als de openstaande

worden bij een speciaalzaak, voorgeschreven door de club.

rekening betaald wordt. De maatschappelijk werker probeert

Helaas kan het Jeugdsportfonds hier niets in betekenen, ook

tevergeefs via Kredietbank en via bijzondere bijstand een

het Jeugdtegoed via de Rotterdampas kan hiervoor niet ingezet

oplossing te vinden. Na een gift van € 321 van het fonds voor

worden. Met een gift van € 150 kan een tenue in de clubkleuren

het betalen van de openstaande rekening bij Evides wordt

worden aangeschaft en kan Daniel volop gaan meehockeyen.

het gezin weer aangesloten op stromend water.
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Vriendendienst pakt slecht uit

Op ’t nippertje ten goede gekeerd

Remi Harok staat al jaren onder behandeling van een GGZ-instelling.

Ronny is een 20-jarige jongen die het afgelopen jaar met

Hij woont zelfstandig en ondanks zijn ziekte is er sprake van een

goed gevolg een reintegratieprogramma heeft doorlopen.

stabiele situatie. Zijn inkomen bestaat uit UWV en aanvullend een

De organisatie waar dat plaatsvond is vol lof over zijn inzet

PW-uitkering. Een vriend in nood vraagt zijn hulp, en Remi nodigt

en progressie. Ronny moest een paar maanden geleden

hem uit om een paar maanden bij hem te komen logeren. Hij

verhuizen en gelukkig kwam via Havensteder een nieuwe

meldt dit netjes aan de Belastingdienst en aan de Gemeente, met

woning beschikbaar. Alleen is niet goed gekeken naar de

financiele gevolgen. Zijn PW-uitkering wordt gehalveerd door het

hoogte van zijn inkomen: de huur bleek namelijk zo hoog te

toepassen van de kostendelersnorm. De belastingdienst past

zijn dat Ronny na betaling van alle vaste lasten onvoldoende

op basis van de melding de huurtoeslag aan, maar heeft in

geld overhield om van te leven. Er was geen mogelijkheid

zijn berekening het inkomen van de tijdelijke medebewoner

om huurtoeslag aan te vragen. Daardoor is in korte tijd een

abusievelijk voor het hele jaar meegerekend. Hierdoor wordt

huurschuld opgebouwd en stond de deurwaarder voor de

de huurtoeslag volledig stopgezet. Deze terugval in inkomsten

deur. Zijn begeleider bij het reintegratieprogramma heeft

kon Remi niet opvangen. Er ontstond een huurschuld, die zorgde

een aanvraag voor ondersteuning gedaan bij een ander

voor enorme stress en verergering van zijn psychiatrische

Rotterdams fonds, maar omdat besluitvorming daar wat

klachten. De vriend had inmiddels zelf zelfstandige huisvesting

langer zou duren is de aanvraag doorgespeeld naar het FBNR.

gevonden, en met een gift van het fonds kon de huurschuld van

Met vereende krachten is het gelukt om Ronny’s situatie

Remi betaald worden, waardoor hij niet op straat kwam te staan.

structureel te verbeteren: Havensteder is akkoord gegaan
met een kleine verlaging van de huur, vanuit het
reintegratieprogramma is hem een werkgarantiebaan
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aangeboden waarmee hij meer gaat verdienen en het FBNR

Op de fiets naar z’n werk

heeft met een gift van € 800 gezorgd voor deelbetaling van de

Klaas is een jongeman van 25 jaar met een Wajonguitkering

huurachterstand zodat Ronny zijn huisje kon behouden.

die werkt als bordenwasser in een restaurant. Hij wordt begeleid

Van niets naar iets

door Middin, die hem ondersteunt bij het vinden van vast
werk en die hem helpt bij het op orde brengen van zijn

Bouchra Razar is een 19-jarige jonge vrouw die met spoed is

inanciële situatie. Want er zijn een aantal schulden, maar Klaas

aangemeld bij een jeugdhulporganisatie. Zij zit volledig in de

is druk en serieus bezig om die af te lossen.

knoop. Zij heeft geen inkomen, geen geld om ergens te wonen,

Hij gaat nu met de bus naar zijn werk, want hij heeft geen

geen leefgeld, niets. Ze slaapt tijdelijk bij een vriendin, van wie

ander vervoermiddel. Maar een OV-abonnement kost meer

zij ook kleding kan lenen. Zij kan niet terecht bij haar moeder,

dan Klaas kan missen. Met een kleine gift van het Fonds is

daar is al jaren een slechte verstandhouding mee. Vader en

een tweedehands fiets aangeschaft, waardoor Klaas op eigen

andere familieleden zijn uit beeld. Met ondersteuning van de

gelegenheid naar zijn werk kan.

jeugdhulporganisatie kan zij gaan wonen in een begeleid
kamerproject en wordt voor haar een uitkering aangevraagd.
Omdat niet duidelijk is waar zij de afgelopen periode gewoond
heeft, duurt de aanvraag even. Met een gift van het FBNR
is er een klein budget om haar kamer in te richten via een
kringloopwinkel, en wat eigen kleding aan te schaffen.
Hiermee is er weer een basis om op de been te komen en
naar de toekomst te kijken.
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Een bijzondere winterjas

handicap. Daarvoor moest hij wel een lening afsluiten. Nu hij moet

Mevrouw Wilma Verboom is 54 jaar en is ernstig ziek. Zij woont

rondkomen van een WW-uitkering (70% van zijn laatstverdiende

nog volledig zelfstandig, maar moet wel met een aantal fysieke

loon) blijft er niet genoeg geld over om de aflossing van deze

beperkingen leven. Een van haar klachten is dat zij heel

lening te betalen. Zijn reserves zijn inmiddels uitgeput, en al heeft

kortademig is. Daarom maakt zij voor haar vervoer gebruik

hij zo’n 145 sollicitatiebrieven gestuurd, en is hij al heel vaak op

van een scootmobiel. Een van de bijkomende klachten is dat

gesprek geweest, dat heeft nog niet geleid tot een nieuwe baan.

zij het buiten altijd heel koud heeft. Drie truien over elkaar

Bijzondere bijstand kan hier niets in betekenen. Dus eigenlijk moet

heen, dikke winterjas: niets helpt om een beetje warm te blijven

de auto de deur uit. Maar: voor een nieuwe baan heeft Kees in

op de scootmobiel. Met een kleine gift van het Fonds maakt een

ieder geval een aangepaste auto nodig, dus het wegdoen van een

kleermaker een isolerende hoes voor haar zodat zij warm blijft

auto beperkt hem enorm in het vinden van nieuw werk. Het Fonds

bij het boodschappen doen.

besluit uiteindelijk om een gift te verstrekken waarmee de lening

Overbrugging met resultaat

drie maanden kan doorlopen, om Kees’ kansen op het vinden van
werk in stand te houden. Het resultaat? Kees heeft een nieuwe

Kees Zwart is een man van 35 jaar en volledig rolstoelafhankelijk.

baan gevonden en kan daar in zijn aangepaste auto goed naar

Hij werkte tot eind 2016 in een vaste baan bij een groot Rotterdams

toe rijden. Missie geslaagd!

bedrijf, maar is daar wegens reorganisatie ontslagen. Is nu druk
bezig met solliciteren, om weer opnieuw ergens aan de slag te

Tijdelijk logeren

komen. Om op zijn werk te kunnen komen had Kees een aangepaste

Het wijkteam heeft de hulp van het Fonds ingeroepen om een

auto nodig. Toen hij nog werk had heeft hij een tweedehands auto

oplossing te vinden voor de situatie van Maria. Maria is een

kunnen aanschaffen die hij heeft laten aanpassen aan zijn fysieke

jonge vrouw van 30 jaar met veel problemen. Na een ingrijpende
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operatie bleek dat zij heel veel moeite heeft met zelfstandig

woning aan grondige renovatie toe, maar daarvoor ontbreken de

lopen. Toen zij werd ontslagen uit het ziekenhuis is zij per

middelen. De woning wordt daarom verkocht, maar in verband

brancard door de brandweer via het raam haar huis ingetakeld,

met het noodzakelijke onderhoud, ver onder het bedrag van de

op 4-hoog. Omdat zij niet kan traplopen komt ze niet meer

hypotheeksom, onder aanvaarding van een restschuld. Vader en

buiten. Het wijkteam trof haar daar in belabberde toestand

kinderen zijn inmiddels verhuisd naar een nieuwe huurwoning.

aan, met naast haar fysieke beperkingen ook verergerde mentale

Dan ontstaan er problemen met de afronding van de verkoop

problemen. Er werd snel urgentie afgegeven voor een nieuwe,

van het koophuis. Dat leidt tot dubbele woonlasten met als

gelijkvloerse woning, maar de beschikbaarheid daarvan liet even

gevolg een hypotheekschuld. Loonbeslag volgt. Daarnaast heeft

op zich wachten. Met een gift van het Fonds is voor Maria een

het gezin extra reiskosten om moeder wekelijks te kunnen

plekje gevonden in een logeerhuis, waardoor zij weer onder

bezoeken. Kortom, het gezin dreigt door alle noodzakelijke

de mensen komt, fysiek en mentaal kan herstellen en daarna

extra kosten terecht te komen in een financiële modderpoel.

een nieuwe start kan maken in een gelijkvloerse woning.

Met vereende krachten (diaconie, fondsen en FBNR) wordt de

Helpen met vereende krachten
Via een bij het FBNR bekende hulpverleningsinstelling komt

ergste nood gelenigd en ontstaat er een basis om alle financiële
zaken op orde te krijgen en voor de kinderen een stabiele
thuissituatie in stand te houden.

een aanvraag binnen voor het gezin De Bruin. Moeder is in
verband met psychiatrische klachten opgenomen, vader heeft
een fulltime baan en houdt zo goed en kwaad als het gaat het
gezin draaiend. Kinderen zijn 5 en 12 jaar oud. Het gezin woont
in een koopwoning. Omdat er funderingsproblemen zijn is de
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Kiespijn
Een hulpverlener van enn bij het FBNR bekende hulpverlenende
organisatie belt op een vrijdagmorgen naar het FBNR met de
vraag of het FBNR iets kan betekenen voor zijn cliënt Rodrigo.
Rodrigo is een veertigjarige man met acute heftige kiespijn.
Hij heeft de afgelopen jaren een zwervend bestaan geleden,
maar wordt sinds een paar weken opgevangen door de instelling.
Zij zijn ook bezig met het aanvragen van een uitkering, want
Rodrigo heeft geen enkele bron van inkomsten. Hij is nog wel
ingeschreven bij een tandarts, maar omdat er nog een rekening
uit het verleden openstaat wordt hij daar niet met open armen
ontvangen. Na een spoedafspraak bij het Erasmus MC wordt
eerst een noodzakelijke antibioticakuur voorgeschreven. Na
grote inzet van de hulpverlener en met een gift van het FBNR
kan Rodrigo uiteindelijk bij zijn eigen tandarts terecht en zijn
de klachten verholpen. Omdat er zicht is op toekenning van een
bijstandsuitkering, kan Rodrigo via een betalingsregeling met
de tandarts ook zelf een deel van de kosten dragen.
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Een samenleving zonder armoede is pas echt rijk.
www.fbnr.nl
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