Nieuwsbrief zomer 2017
Sociaal Fonds Amersfoort heeft twee hoofddoelstellingen die uitgevoerd worden via twee deelfondsen:
Overbruggingsfonds: Financiële hulp bieden aan inwoners van Amersfoort die tijdelijk geen inkomen hebben
en daardoor even niet over voldoende middelen beschikken om hun eerste levensbehoefte te betalen.
Ontwikkelfonds: Incidentele financiële steun geven aan nieuwe initiatieven en projecten in de stad die
bijdragen aan armoedepreventie en armoedebestrijding.

Algemeen
Naast de dagelijkse uitvoering van het Overbruggingsfonds en Ontwikkelfonds is tijdens de eerste
helft van 2017 extra aandacht gegeven aan een aantal algemene onderwerpen:

Casusanalyse in overleg ‘Particulier Initiatief’
Het overleg ‘Particulier Initiatief’ vormt een steeds belangrijkere schakel in het netwerk rondom
armoedebestrijding in Amersfoort. Dit overleg vindt periodiek plaats, waarbij zowel vertegenwoordigers van de particuliere fondsen aanwezig zijn, als de meest relevante beleidsmedewerkers
van de gemeente Amersfoort en de uitvoerende professionals van Wijkteams, Stadsring 51,
minimacoaches en IDB033.
Tijdens het overleg staat structureel een belangrijke vraag op de agenda: zijn er concrete cases
in dagelijkse uitvoeringspraktijk, waarbij is gebleken dat mensen in nood niet geholpen kunnen
worden.
SFA hecht grote waarde aan dit agendapunt van het overleg om zodoende de vinger aan de pols
te kunnen houden ten aanzien van de inzet van het Overbruggingsfonds.
Tijdens de overleggen in de eerste helft van 2017 is gebleken dat er geen cases zijn waaruit blijkt
dat mensen in de stad tussen wal en schip vallen. Ook bewijst het overleg telkenmale zijn kracht:
- Door het behandelen van concrete cases wordt steeds duidelijker wat de concrete toegevoegde
waarde van de verschillende fondsen zijn in de stad en voor welke concrete situaties zij van
toepassing zijn.
- Steeds scherper wordt duidelijk welke specifieke toegevoegde waarde het Overbruggingsfonds
heeft ten opzichte van de overige particuliere fondsen en gemeentelijke maatwerk vangnet functie.

Afstemming Indebuurt033 (IDB033)
Met de start van IDB033 in januari is gebleken dat het aantal aanvragen ten aanzien van het Overbruggingsfonds iets terugliep. Dit verklaren wij door de overgang van SR51 naar IDB033. Vanuit
het SFA is proactief een structureel afstemmingsoverleg gestart met IDB033 waarbij:
- Extra informatiebijeenkomsten zijn georganiseerd binnen IDB033 over de mogelijkheden van
het Overbruggingsfonds. Er zijn nadere afspraken gemaakt over de structurele informatieverstrekking binnen de organisatie van IDB033.
- Periodiek afstemming plaatsvindt over de agenda en toepassing van het Ontwikkelfonds en de
wijze waarop initiatieven vanuit IDB033 (kunnen) worden gesubsidieerd.

Stadsverkenning
Met het oog op het aanjagen van nieuwe initiatieven op het gebied van armoedebestrijding in
Amersfoort, zal in de herfst van 2017 een stadsbrede conferentie rond armoede worden
gehouden. Deze conferentie zal een vergelijkbaar karakter hebben als de conferentie die in
2015 is georganiseerd door het SFA.
Doel van de conferentie en de voorbereiding ervan is scherpte te krijgen in de leemten in aanpak
van armoede in de stad en het aanjagen van nieuwe initiatieven die inspelen op deze leemten.
Ter voorbereiding op de conferentie van herfst 2017 heeft SFA aan Stadslab033 gevraagd om
een verkenning uit te voeren naar de aanpak van armoede in Amersfoort. Deze verkenning wordt
uitgevoerd aan de hand van interviews met 21 organisaties in de stad. Tevens worden een aantal
werkateliers georganiseerd, waarbij de betrokken organisaties geprikkeld worden tot het delen
van informatie, samenwerking rondom armoedebestrijding en het creëren van nieuwe initiatieven.
Een eerste werkatelier vond plaats op 29 juni jongstleden. Stadslab033 zal de resultaten van
haar verkenning op korte termijn publiceren.
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Overbruggingsfonds
Aanvragen
In de eerste helft van 2017 zijn er in totaal 42 aanvragen ingediend. Dit is qua hoeveelheid en
type aanvragen vergelijkbaar met voorgaande jaren.
In totaal zijn 33 aanvragen gehonoreerd met een overbruggingskrediet. Daarnaast is door middel
van doorverwijzing en overleg daarover, in nog 4 gevallen hulp geboden. In 5 specifieke gevallen
is de aanvraag niet gehonoreerd omdat deze buiten de doelstelling van het Overbruggingsfonds
viel.
In januari werd een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren gezien vanwege de introductie
van IDB033. Mogelijk dat deze daling zich nog vertaald naar een groter aantal aanvragen in de
rest van 2017.
Overbruggingsfonds tot en met 30 juni 2017
Aantal aanvragen			

42		

€ 41.120 euro

Toegekend			33		€ 29.377 euro
Valt buiten doelstelling		
5		
€ 9.948 euro
Ingetrokken			
4		
€ 1.795 euro
Aantal betrokken intermediairs

16

Uitvoeringsproces
Er is blijvende aandacht voor de uitvoering en snelheid in handelen. Daarbij is er een
verfijning gevonden in het laagdrempeliger maken van de aanvraagprocedure en is de
procedure op onderdelen aangepast.
Tijdens de uitvoering in de afgelopen periode is continue bekeken wat de afhandelingstijd van
aanvragen bedroeg. Daarbij is tevens gekeken of de snelheid in handelen toereikend was in
relatie tot de urgentie van het probleem bij de cliënt.
Het proces van afhandeling van aanvragen bij het Overbruggingsfonds kunnen kan in drie fasen
worden opgedeeld, te weten:
A

doorlooptijd vanaf datum aanvraag tot en met officiële beslissing van SFA naar
intermediair (IM), in deze tijd wordt (aanvullende) info opgevraagd bij IM, gemeente of
andere instanties, een beslissing gemaild naar IM, een overeenkomst opgesteld, 		
overeenkomst getekend door voorzitter, overeenkomst gemaild naar IM.
			
B
doorlooptijd vanaf datum verzoek ondertekenen overeenkomst door lener tot en met 		
datum retour ondertekende overeenkomst
			
C
doorlooptijd tussen retour ontvangen door lener getekende overeenkomst van IM
en uitbetaling door penningmeester
De gemiddelde doorlooptijden per fase, gemeten in werkdagen, luidt als volgt:
fase		
A
B
C
totaal
					
werkdagen
3,68
1,91
1,05
6,64
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Ontwikkelfonds
Aanvragen
Tijdens de eerste helft van 2017 zijn 6 aanvragen ingediend bij het Ontwikkelfonds. Vijf daarvan
zijn gehonoreerd.
Tevens hebben zich in de eerste helft van 2017 diverse initiatieven zich gemeld voor nadere
informatie over een donatie vanuit het Ontwikkelfonds. In hoeverre dit tot concrete aanvragen zal
leiden is nog niet te zeggen.

Interessante lopende projecten

Een aantal pilotprojecten die met behulp van een donatie vanuit het Ontwikkelfonds gestart zijn,
leiden mogelijk tot een kansrijk vervolgtraject. In het oog springende projecten daarbij zijn:

Herstructurering schulden

Het project “Op eigen benen” betreft een integrale pilot die zich richt op het herstructureren van
schulden van jongeren, in combinatie met bieden van zelfstandige woonruimte en de begeleiding
naar werk of onderwijs. Deze pilot is een samenwerking tussen Kwintes, Stadsring51, Portaal en
Matchpoint.
Naast de integrale begeleiding van jongeren is het vernieuwende van deze pilot het overnemen
van schulden van de betreffende jongeren. Door het overnemen van de diverse schulden ontstaat
ruimte bij de cliënt voor het maken van een nieuwe start.
Het overnemen van de schulden wordt gedekt uit een ‘revolving fonds’ dat tijdelijk is ingesteld.
Omdat de eerste resultaten uit de pilot veelbelovend zijn, wordt onderzocht of een dergelijk fonds
structureler kan worden ingezet in Amersfoort.

Toeleiden naar werk

Het project ‘Kanszwerm’ van stichting Kringloop is een uitbreiding van het succesvolle traject
‘Kansjaar’ dat in 2015 is gestart.Tijdens een ‘Kansjaar’ krijgen mensen in de bijstand een jaar lang
kans om werkervaring op te doen en worden zo toegeleid naar betaald werk.
In de uitbreiding ‘Kanszwerm’ worden diverse bedrijven verbonden aan het ‘Kansjaar’. Tijdens de
eerste bijeenkomsten met bedrijven blijkt het enthousiasme zeer groot en biedt het potentie om
dit initiatief verder uit te breiden.

Ondersteuning kinderen in armoede

Een schrijnend gevolg van armoede binnen gezinnen, is dat kinderen geremd worden in hun
ontwikkeling. Uit de verschillende verkenningen die zijn uitgevoerd, blijkt dat een gestructureerde
begeleiding van kinderen in armoede ontbreekt. Wel zijn er diverse incidentele kleinere projecten
die zich richten op de begeleiding van gezinnen en het bieden van huiswerkbegeleiding. De
afgelopen jaren zijn een aantal van dit soort projecten door het SFA ondersteund.
SFA heeft het initiatief genomen om samen met IDB033, gemeente Amersfoort (WIZ en Onderwijs) en St. Leergeld toe te werken naar een agenda rond huiswerkbegeleiding voor kinderen
in armoede. Daarbij wordt vooral gekeken naar de structuur die nodig is in de stad om de
diverse (vrijwilligers)initiatieven te borgen zodat een duurzaam aanbod van goede kwaliteit
kan worden gecreëerd.

