
Armoede in Nederland 
 

Kerklijke Noodfondsen 

Kerkelijke noodfondsen 



‘Armoede in Nederland’ 
 

Wat roept dit bij u op? 



Top 10 - financiële problemen komen vaak voor bij : 
1.mensen zonder betaald werk  
2.mensen met een parttime baan 
3.gezinnen waarin één persoon betaald werk heeft 
4.alleenstaande ouders met kinderen (één inkomen/parttime) 
5.mensen met een restschuld hypotheek 
6.zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) / kleine ondernemers / 
faillissementen 
7.ouderen (65-plussers, alleen of beperkt AOW)    
8.asielzoekers  
9.mensen met een chronische ziekte of beperkingen 
10.mensen met psychische problemen     



Top 10 gesignaleerde problemen: 
 

1.  schuldenproblematiek 
2.  langdurig laag inkomen 
3.  onvoorziene hoge uitgaven of incidentele financiële tegenslag 
4.  hoge vaste lasten (wonen, energie, verzekeringen) 
5.  net buiten allerlei regelingen vallen 
6.  onbekendheid met regelgeving 
7.  ingewikkelde formulieren 
8.  wachttijden bij toekenning uitkering 
9.  vastlopen in loketten van meerdere instanties 
10.angst of schaamte voor instanties 

 



  
 
 
Wat herkent u? 
 
Wat bent u al eens tegengekomen? 
 



Armoede in Nederland: wat kunnen we doen? 
 

1. Helpen waar geen helper is 
• Noodfonds, individuele hulpverlening, voedselbank 

 

2. Helpen samen met de burgerlijke overheid 
• Belangenbehartiging / gesprek met de overheid 
 

3. Helpen met perspectief 
• SchuldHulpMaatje 



Kerkelijk noodfonds 
 

- laagdrempelig  
 

- biedt tijdelijk financiële of materiële hulp  
 

- Waar geen andere regelingen voor zijn 
 

- Voor mensen ( binnen en) buiten de kerk 
 

- Geen structurele hulp  
 

 



 
Wat is de meerwaarde van een noodfonds 
opgezet door de kerk(en) in uw woonplaats? 
 
Onderscheid met andere sociale fondsen? 



Noodfonds van meerdere kerken samen 
voordelen: 

• uitstralen dat je dezelfde diaconale opdracht hebt  
• één gezicht naar buiten 
• één loket/ aanspreekpunt  
• betere zichtbaarheid/ vindbaarheid – 24/7 bereikbaar 
• voorkomt shoppen tussen diaconieën 
• gezamenlijk zorg dragen voor financiële middelen:  
  groter budget – meer hulpvragen mogelijk 

 



Noodfonds van meerdere kerken samen 
voordelen: 

• de mogelijkheid om sponsoren, particulieren en de 
lokale overheid te vragen financieel bij te dragen 

• het bevorderen van de samenwerking tussen de 
kerken. 

• Groter bereik voor vinden geschikte vrijwilligers 
• Betere garantie voor behoud expertise en continuïteit 
• Snel kunnen inspringen op complexe vragen 
• Goede samenwerkingsrelaties met de hulpverlening 

 



Stel: u kiest voor het starten van een 
noodfonds. 
 
Wat komt daar bij kijken? 
 
Welke vragen / dilemma’s dienen zich aan 
om uw plan concreet te maken? 



7M – Diagnosemodel  
kerkelijke noodfondsen 
 
    



 
 
 

    

  

 



Dilemma’s Kerkelijk Noodfonds  (intern) 
 
Hoe start je? Wie doen er mee? Diaconale visie? 
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Dilemma’s Kerkelijk Noodfonds 
 
    
       
       
        
  
Hoe vul je je fonds? Wie betalen mee?
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Dilemma’s Kerkelijk Noodfonds  (intern) 
 
- plaatsen onder de diaconie? 
 

- onder diaconaal platform? 
 

- aansluiting bij bestaande stichting? 
 

- oprichten eigen stichting? 
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Dilemma’s Kerkelijk Noodfonds 
Hoe gaan we werken? (intern) 
  
• Reglement?    
• Intake? 
• Formulieren? 
• Besluitvormingsprocedure? 
• Criteria en voorwaarden? 
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Dilemma’s Kerkelijk Noodfonds 
 
 Giften?    
 
  Leningen? 
 
   Materiële hulp? 
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Dilemma’s Kerkelijk Noodfonds - extern 
 
Voor wie? 
 
Hoe worden 
we gevonden?    Website? 
       
    P.R.? 
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Dilemma’s Kerkelijk Noodfonds - extern 
    
   - Contacten burgerlijke overheid 
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Contact met lokale overheid 
 
-eerst verantwoordelijke armoedebeleid 
 

-kerkelijk noodfonds is aanvulling 
 

-vaak goede samenwerking mogelijk,  
  soms zelfs subsidie 
 

-welke regelingen – waar zitten gaten? 
 

-doorverwijzen over en weer 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zipconomy.nl/2013/06/eenvoud-op-vrijdag-het-vier-venster-model-overheid-en-maatschappelijke-actoren-optimaal-laten-samenwerken/&ei=_khsVdnzHOnd7QaMmYLgBg&bvm=bv.94455598,d.bGQ&psig=AFQjCNEXL6y-PME-OEFPCfeZxjhNS7lB3Q&ust=1433246290974870�


Dilemma’s Kerkelijk Noodfonds - extern 
    - Contacten met verwijzers: 
    -welke? sociale wijkteams? 
    -hoe onderhoud je het 
      netwerk?   
   - Contacten met Voedselbank, 
      SchuldhulpMaatje e.a. 
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Contact met andere organisaties 
   
   -doorverwijzing over en weer 
 

  -informatie geven, de weg wijzen 
 

   -helpen met invullen van 
    formulieren 
 

                     -wijzen op regelingen. 
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 Helpen waar geen helper is…  
 

 Ook in uw plaats een noodfonds? 
 

 Behoefte aan begeleiding? 
 

 Tel. 030-880 1880 – optie 2 =  
   (deskundige ondersteuning) 
 of: info@kerkinactie.nl 
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