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SSSF heeft haar werknaam
gewijzigd in

S O C IA L E

de Tillandsia,
het plantje hiernaast
leeft van de lucht
af en toe vraagt het
om een beetje water
dan groeit het
dankbaar verder

De hulp wordt alleen verleend indien zij een bijdrage kan vormen tot een
zich beter zelfstandig
handhaven in de maatschappij dan wel ter voorkoming
van een verder afglijden op
het maatschappelijk vlak.
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J A A R

soms heb je wat extra’s nodig
voor uitzicht op perspectief

Stichting Samenwerking
Sociale Fondsen (SSSF)
stelt zich ten doel het
verlenen van hulp aan in
een bijzondere noodsituatie verkerende Haagse
ingezetenen, indien in
die hulp niet op andere
wijze kan worden voorzien.
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F O N D S E N

de huisstijl is vernieuwd
maar de doelstelling is
hetzelfde gebleven
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Doel
stelling

Sociale Fondsen Den Haag

ontwerp en fotografie Zenzovoort
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WERKWIJZE

SSSF ontvangt haar aanvragen van professionele
hulp- of dienstverleners. Als het verzoeken
betreft voor het oplossen van schulden op het
gebeid van de vaste lasten (huur, energie, water
en zorgverzekering) dan wordt een beslissing
genomen in de maandelijkse vergadering van de
Commissie Suppletiefonds, die in spoedgevallen
binnen enkele uren kan besluiten. Deze commissie
heeft per aanvraag in principe maximaal € 3.750
tot haar beschikking, maar kan in een beperkt
aantal gevallen aanvullende financiering zoeken

Aanvragen die door aard en/of omvang
uitzonderlijk zijn, worden voorgelegd aan het
Algemeen Bestuur (AB), dat 6 keer per jaar
bijeenkomt. Het AB besluit ook over de verzoeken
tot herziening die kunnen worden ingediend naar
aanleiding van besluiten van de directeur of de
commissie Suppletiefonds.
Jaarlijks worden er door circa 20 fondsen
voorschotten beschikbaar gesteld, waarover
SSSF aan de hand van mandaten kan beschikken.
Achteraf wordt hierover verantwoording afgelegd.
Aan de overige fondsen verzoekt SSSF per
aanvraag om een bijdrage. Geregeld wordt er per
aanvraag meer dan één fonds aangeschreven. Het
systeem van de voorschotfondsen garandeert, dat
SSSF over voldoende middelen beschikt om de
aanvragen zo snel als nodig is, af te handelen. De
directeur besluit welke fondsen worden ingezet
en/of aangeschreven.
De procedure rond de aanvragen staat uitvoerig
beschreven op www.socialefondsendenhaag.nl. Op
de site is tevens het meest recente bestuursverslag
en financieel verslag terug te vinden.
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1. Het bijeenbrengen van financiële middelen uit
plaatselijke en landelijke, kerkelijke en particuliere
sociaal-charitatieve fondsen;
2. Het beheren van door de Gemeente Den
Haag en derden beschikbaar gestelde middelen
ten behoeve van Haagse ingezetenen, zoals het
Suppletiefonds, Haags Noodfonds Vluchtelingen,
Haags Jongeren Talentenfonds, Knipkaartfonds
Tienermoeders, Haags Emancipatie Studiefonds,
Madurodam Leuk Leren fonds, CB&I-fonds,
voorziening Bijzondere Schuldensituaties en het
ProHaFofonds t.b.v. “Ja voor een Kans”.
3. Het doen van uitkeringen volgens gestelde
richtlijnen uit onder 1. en 2. genoemde middelen.

uit andere fondsen. De overige aanvragen worden
beoordeeld door de directeur van de Stichting.
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ACTIVITEITEN

Inhoudsopgave

19.
5
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Daarnaast heeft SSSF haar corebusiness
uitgevoerd: als vangnet voor Haagse burgers die in
een financiële noodsituatie zijn geraakt. Het bleek
ook dit jaar weer dat SSSF hard nodig was. We
kunnen dat betreuren in een rijk land, maar SSSF
ziet het ook als een teken van beschaving: klaar
staan als het elders niet meer lukt.
Gemeente Den Haag kwam in 2017 met veel
positieve lijstjes. Zo is de werkeloosheid
in Den Haag de afgelopen vier jaar met 10.000
verminderd. Daar zijn we blij mee, want volgens
het nieuwe regeerakkoord zal de koopkracht bij

We zijn blij dat SSSF voor veel kwetsbare
Hagenaars iets kan betekenen. Het is het laatste
vangnet of net dat steuntje in de rug waardoor
ze weer verder kunnen participeren op school,
bij vrijwilligerswerk of meer uitzicht hebben op
betaald werk.
Om SSSF onder de aandacht te blijven houden
bij de maatschappelijke organisaties in Den
Haag zijn door de nieuwe directeur veel
kennismakingsgesprekken gevoerd en een
25-tal voorlichtingen gegeven over doelstelling
en werkwijze.
Gelukkig kon ook in 2017 weer een dankbaar
beroep worden gedaan op de gemeente
Den Haag en vijfendertig particuliere
instanties zonder welke het werk van SSSF niet
mogelijk zou zijn.
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werkenden gemiddeld met 4 tot 6% stijgen. Maar
er is ook een andere kant van Den Haag, een
kant die minder in het nieuws komt. Zo blijft het
aantal mensen dat langdurig in de bijstand zit
verontrustend hoog. Onderzoek van het Nibud
wijst uit dat het bedrag van de bijstand eigenlijk te
laag is om goed mee te komen in de samenleving.
En voor bijstandsgerechtigden is er geen sprake
van welke koopkrachtstijging dan ook.
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1.

Terug
blik

2017 was een jubileumjaar: 100 jaar Armenzorg
in Den Haag. Dit is groots gevierd met een
jubileumbijeenkomst in Theater Dakota.
Ongeveer 100 hulpverleners en samenwerkingspartners hebben deze bijeenkomst bijgewoond,
waar o.a. een theatervoorstelling over geld werd
opgevoerd en tevens het afscheid was van
vertrekkend directeur SSSF : René Schwab.
Daarnaast was er de tentoonstelling in
het Haags Historisch Museum ‘Arm en Rijk/
Rijk en arm’. Tegelijkertijd organiseerde het
Haags Gemeentearchief de tentoonstelling
‘Hedendaagse Haagse Armoedezorg’ in het
Atrium. Hierin is samengewerkt met een aantal
particuliere hulporganisaties. Hoe zijn ze ontstaan
en hoe dragen ze bij aan het verlichten van
armoede in Den Haag: De Voedselbank, Stichting
Leergeld, Ooievaarspas,VNG Haaglanden, Stichting
Samenwerkende Sociale Fondsen (SSSF), het
E-team en Jarige Job.

Henk Kool, voorzitter
Scarlett Zwartkruis, directeur
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Een blijvend punt van aandacht zijn de nieuwe,
kleine organisaties -vaak met een of twee
medewerkers- die incidenteel een aanvraag doen
bij SSSF. Daarnaast valt het ons op dat vooral
bij vrijwilligersorganisaties het hart vaak
groter is dan de competenties en er regelmatig
onvoldoende kennis in huis is, o.a. omtrent
de voorliggende voorzieningen en wet- en
regelgeving. Gevolg is dat de aanvraag dan vaak
niet voldoet aan de eisen zoals onvolledig
ingevulde aanvraagformulieren en summiere
rapportages. SSSF kost dit veel tijd, omdat we
niet willen dat de klant hiervan de dupe wordt.
Voorlichting helpt, maar een afwijzing is niet altijd
te voorkomen.
In 2017 zijn er diverse aanvragen geweest waarin
bleek dat de openstaande schuld niet

veroorzaakt werd door klant zelf, maar door
niet/slecht handelen van een bewindvoerder.
Zo komen we tegen dat een loonbeslag van
50% niet wordt betwist, waardoor er geen
ruimte meer was voor het betalen van de huur.
Of aanvraag voor huur- en/of zorgtoeslag werd
vergeten, waardoor de inkomsten en uitgaven
niet overeenkwamen. De maandelijkse vergoeding
voor de Bewindvoering zélf werd wel netjes
afgeschreven van de beheerrekening. Dit neemt
niet weg dat we ervaren dat er ook veel goede,
betrokken bewindvoerders in de stad zijn.
Uit de aanvragen is duidelijk geworden dat er
vele categorieën kwetsbare burgers
zijn die gesteund worden door SSSF. Dienst-/
hulpverleners maken zich steeds meer zorgen
om: licht verstandelijk gehandicapten (de lvb-ers),
mensen met een zeer beperkt netwerk, mensen
met een verslaving, mensen met een chronische
psychische stoornis, ongedocumenteerden,
mensen die na een lange asielprocedure een
verblijfsvergunning hebben gekregen en mensen
die langdurig een uitkering hebben.Vanuit het
gegeven dat er altijd kwetsbare mensen zijn in
moeilijke omstandigheden, zal permanente
en integrale zorg en aandacht voor deze
kwetsbaarheid van velen altijd nodig zijn.
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SSSF heeft op haar website kenbaar gemaakt
dat de noodhulp voor tandartskosten tot
€ 400,- wordt beperkt. Toch kwamen er veelvuldig
aanvragen binnen die dit bedrag ruimschoots
overschreden; soms tot € 4.000,-. SSSF ontbreekt
het aan middelen om deze te honoreren. Toch was
het soms lastig om een offerte te beoordelen op
medische en urgente noodzaak. Daarom hebben
we een tandheelkundig adviseur in de hand
genomen die de aanvragen tandtechnisch kan
beoordelen. Een waardevolle samenwerking.
Sinds de tandzorg uit de basisverzekering is gegaan
is de nood op dit gebied enorm toegenomen.
Onze cliënten kunnen vaak niet (meer) aanvullend
verzekerd worden bij de zorgverzekering, omdat
zij vanwege betalingsachterstand bij het CAK
zijn aangemeld. I.p.v. de hoge tandartskosten te
financieren vanuit SSSF, zou er bekeken moeten
worden of met diverse zorgverzekeraars afspraken
gemaakt kunnen worden om een CAK-melding
te voorkomen. SSSF heeft dit aangekaart bij
Schuldenlab070 van de Gemeente Den Haag. In
2018 gaan we hier binnen Schuldenlab070 aandacht
aan besteden.

SSSF heeft met meerdere lokale ondernemers
samenwerking opgezocht wat betreft het
leveren van goederen in natura. Al jaren doen
we dat met het leveren van witgoed, stoffering
en bedden met matrassen. In 2017 is er ook een
samenwerking gerealiseerd wat betreft: fietsen,
laptops en brillen op sterkte. In 2018 zal de
samenwerking met de kringloop bekeken
worden.
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2.

Signaal
functie
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3. Verloop aanvragen 2015-2017
HNV

1.103
932
€ 524.669

OV E R I G

271

1.455
€ 1.169.33 7
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425
331
€ 474.105
129
149
€ 92.300

in 2016 in TOTAAL

S U PPL E T I E FO N D S

HNV

1.208
1.047
€ 576.614
1507

OV E R I G

255
255

1.507
€ 1.143.019

332
261
€ 426.923

S U PPL E T I E FON D S

120
120
€ 147.770

HNV

in 2017 in TOTAAL

1.168
1.027
€ 489.600

OV E R I G

212

1.408
€ 1.064.29 3
aantal aanvragen
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Suppletiefonds
Haags Noodfonds Vluchtelingen
overig

gehonoreerd aantal
toegekend bedrag
totaal gehonoreerd
totaal toegekend

Vluchtelingen Werk Den Haag

263 aanvragen

Fin. Hulpverlening Gem. DH - Leyweg

158 aanvragen

Financiële Hulpverlening Gem. DH

117 aanvragen

STEK - Het Wereldhuis

101 aanvragen

Leger des Heils

75

IMPEGNO Haaglanden

67

Palier MJD

51

STEK - overige locaties

40

Kessler Stichting de la Reyweg

34

GGD Haaglanden/network tandartsen

33

Stichting Anton Constandse

32

Stichting Wende

25

Stg. Limor, locatie Westeinde

23

Centrum voor Jeugd & Gezin

21

Haagse Wijk- en Woonzorg

21

Middin

18

Fin. Hulpverlening Gem. DH - Spui

17

Parnassia

17

JIT - Zuid

16

Stichting Just Care

16

Stichting Leergeld

16

RIBW Fonteynenburg

15

Limor, thuisbegeleiding

15
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149
149
€ 129.940

in 2015 in TOTAAL

S U PPL E T I E FON D S
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474
347
€ 514.728

instanties 2017
4. Aanvragende
meest voorkomende

11

2017

223

191

125

124

105

80

73

75

68

72

18

25

59

48

98

120

96

81

140

125

252

243

171

160

77

63

146

137

279

338

130

159

26

33

€ 343.636
€ 78.746

1474 aanvragen
totale waarde € 572.696

1507 aanvragen
totale waarde € 584.168

45 aanvragen minder
€ 92.750 minder
geschonken dan in 2016

33 aanvragen meer
€ 11.472 meer
geschonken dan in 2016

Schulden

567 aanvragen
totale waarde € 480.125

+/-

Kosten

Kosten

612 aanvragen
totale waarde € 572.875

2017

€ 37.526
€ 64.104
€ 4.445

€ 43.165
€ 30.429
€ 24.996
€ 92.229

Kosten &
Schulden
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Schulden

2016

€ 44.418

€ 62.121

2086 aanvragen
totale waarde € 1.145.571

2074 aanvragen
totale waarde € 1.064.293

12 aanvragen minder
€ 81.278 minder
geschonken dan in 2016

€ 30.780
€ 15.089
€ 103.407
€ 124.117
€ 38.761
€ 7.602

12

€ 274.909
€ 76.512
€ 27.150
€ 35.261
€ 54.365
€ 11.928

€ 28.093
€ 46.102
€ 22.655
€ 74.779
€ 41.761
€ 20.159
€ 15.718
€ 141.466
€ 133.468
€ 50.523
€ 9.444

+/-32

-€ 68.727

-1

-€ 2.234

-25

-€ 17.268

2

-€ 2.265

4

-€ 9.739

7

€ 7.483

-11

-€ 15.072

22

€ 15.673

-15

-€ 2.341

-15

-€ 17.450

-9

-€ 20.360

-11

-€ 10.621

-14

€ 629

-9

€ 38.059

59

€ 9.351

29

€ 11.762

7

€ 1.842

huurschuld
energieschuld
waterschuld
zorgpremie schuld
bijdrage schuldsanering
overige schulden

1e huur / admin.kosten
gezinshereniging
cultuur en recreatie
scholing
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2016

ziekte/verzorging
fiets/vervoer
leges/griffiekosten

D E N H A AG

5. Aard van de hulpverlening

levensonderhoud
woninginrichting
kleding/bedden
overige kosten
13
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De personen die in aanmerking komen voor hulp
worden juridisch en maatschappelijk begeleid
door Stichting vluchtelingenwerk Den Haag en
incidenteel door STEK. Dit zijn de enige twee
instanties die aanvragen kunnen indienen bij het
HNV.
De aanvragen worden getoetst door een speciale
commissie, bestaande uit een huisarts, een
jurist en een maatschappelijke werker, allen met
specifieke kennis over ongedocumenteerden.
SSSF berekent de uitkering en bewaakt het
budget.

Voor 2017 stelde de Gemeente Den Haag € 152.000,beschikbaar.
Er werden 120 aanvragen toegekend (in 2016 - 103),
ten behoeve van 49 huishoudens (in 2016 - 38).

Het budget:
Toegekende subsidie		
Uitgekeerd		
Administratiekosten SSSF		
Totaal				
Restant

€ 152.000,€ 140.770,€ 7.000,€ 147.770,€ 4.230,-

SSSF zal in 2018 een transitie ondergaan. Zo
is er besloten om lopende 2018 de werknaam
Sociale Fondsen Den Haag in te voeren.
De officiële, statutaire naam SSSF blijft uiteraard
wel behouden, echter zal dit in de praktijk weinig
gebruikt gaan worden. Om deze reden zal er ook
een nieuwe website gelanceerd gaan worden met
de naam: www.socialefondsendenhaag.nl
Op deze website zal een volledig digitaal aanvraagformulier komen, zodat het aanvragen op papier
verleden tijd wordt.
Als altijd zal SSSF een actieve rol blijven spelen in
de plaatselijke en landelijke netwerken als het
Haags Fondsen Overleg, de Vereniging Fondsen
In Nederland, Schuldenlab070 Den Haag en het
Landelijk Beraad Urgente Noden.
Daarnaast zullen we actief de samenwerking
met de maatschappelijke organisaties in
de stad blijven opzoeken omdat je als sociaal fonds
niet geïsoleerd moet opereren maar juist elkaar
nodig hebt om verder te komen.
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Via het HNV wordt tijdelijk onderdak
en/of materiele ondersteuning geboden
aan ongedocumenteerden die in
dringende nood verkeren.

7.

Vooruit
blik
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Haags
Noodfonds
Vluchtelingen
(HNV)

15

D E N H A AG

16

dhr. A.J.H.R. Kortekaas
voorzitter
mw. H.M. van der Gaag
vicevoorzitter
dhr. C.D. Rosenberg Polak
secretaris
dhr. G.B. Loef
penningmeester
dhr. J.H. van der Hulst
lid op voordracht van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten / Gemeentelijke Kredietbank
dhr. J. Bovenlander
lid op voordracht van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten / sector Bijstand
dhr. H. Maagdenberg
lid vanuit de kring van Fonds Zorg en Bijstand
dhr. S.A. ten Bokkel Huinink
lid vanuit de kring van Stichting Boschuysen
mw. L.E.B.M. van Kerkhof
lid vanuit de kring van de Stichting Pape-Fonds
mw. J. van Veelen
lid vanuit de kring van de Diaconie van de Protestantse Gemeente ’s Gravenhage / STEK
mw. S. Okçuoglu
lid vanuit het Algemeen Maatschappelijk Werk
dhr. H. Hooikaas
plaatsvervangend lid voor de heer J. van der Hulst
dhr. C.Vink
plaatsvervangend lid voor de heer J. Bovenlander

mw. S.F.S. Zwartkruis
voorzitter, namens de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen
dhr. R. van Wingerde
namens de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
dhr. H. Maagdenberg
namens het Algemeen Maatschappelijk Werk
dhr. H. Selmani
namens de Parnassia Bavo Groep
dhr. C.Vink
plaatsvervangend lid
mw. S. Okçuoglu
plaatsvervangend lid

BEZETTING BUREAU

mw. S.F.S. Zwartkruis
directeur - 32 uur
mw. K. Bhajan
secretaresse/administratief medewerkster - 32,6 uur
mw. B. Taal
administratief medewerkster - 32 uur
mw. W. Steegers
administratief medewerkster - 12 uur (tot 1-12-2017)
mw. C. Roos
administratief medewerkster - 12 uur (per 1-12-2017)
dhr. F.R. van der Heul
directie assistent - 16 uur
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SAMENSTELLING BESTUUR

SAMENSTELLING COMMISSIE SUPPLETIEFONDS

D E N H A AG

8.

Bestuur
en Bureau

Er hebben zich in de loop van het verslagjaar geen mutaties in de samenstelling van
het Bestuur en Commissie Suppletiefonds voorgedaan. Binnen de bezetting van het
Bureau is mevrouw Roos per 1 december 2017 mevrouw Steegers opgevolgd.
17

CB&I fonds • Commissie Bijstand Zaken van STEK • Diaconie der Waalse Gemeente
’s-Gravenhage • Fonds 1818 • Grovestins Stichting • Haags Emancipatie Studiefonds (HES)
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• Haags Jongeren Talentenfonds • Haags Noodfonds Vluchtelingen • Katholieke Stichting
Jongerenbelangen • M.A.O.C. Gravin van Bylandstichting • Madurodam “Leuk Leren” Fonds
• Protestantse Diaconie ’s-Gravenhage • Rooms Katholiek Wees- en Oudenliedenhuis •
Stichting Heilige Theresia van het Kindje Jezus • Stichting Tegemoetkoming in Bijzondere

D E N H A AG

Omstandigheden • Stichting Boschuysen • Stichting fonds NRC-Handelsbladlezers •

* Echtpaar J. is een werkend stel met 2 kinderen. Samen hebben ze een redelijk goed inkomen en met
goed budgetteren komen ze elke maand precies rond. Helaas verliest mevrouw haar baan als gevolg van
inkrimping van het bedrijf. Na intensief solliciteren vindt ze na 7 maanden weer een andere baan. Door de
tijdelijke inkomstenderving is er helaas wel een huurachterstand ontstaan. De verhuurder dreigt met een
deurwaarder. Spaargeld is er niet en helaas kan het gezin geen aanspraak maken op Bijzondere Bijstand. SSSF
biedt uitkomst: de huur wordt door SSSF met 50% afgekocht, het restant blijft 2 jaar in de koelkast, daarna
wordt de andere 50% kwijtgescholden.

Stichting Haags Groene Kruis Fonds • Stichting Levi Lassen • Stichting Liduina Fonds
• Stichting Maria Emalia Dorrepaal • Stichting Nalatenschap De Drevon • Stichting
Orlanda Goban • Stichting Papefonds • Stichting Schiefbaan Hovius • Stichting Steunfonds
Bejaardenoorden • Stichting Vincentiusvereniging • Suppletiefonds van SSSF • Voorziening
Bijzondere Schuldensituaties (VBS) • W.G. van der Boor’s Ondersteuningsfonds
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* M. is 17 jaar en is gestart met een entree opleiding bij het ID College in februari 2017. In april is ze 18 jaar
geworden. Met ingang van augustus 2017 moest M. lesgeld betalen aan DUO. Ze kon dit niet betalen omdat
haar moeder onvoldoende inkomen heeft. M. komt niet in aanmerking voor studiefinanciering op basis
van type verblijfsvergunning van moeder. DUO heeft haar aanvraag stufi afgewezen maar wel een rekening
gestuurd voor de opleidingskosten van € 1.137, --, te betalen voor 28 oktober. De gezinssituatie is dat
ouders gescheiden zijn.Vader woont in Turkije en met hem is geen contact meer. Moeder werkt hard in de
bloementeelt en spreekt geen Nederlands. M. is enig kind dus kan ook niet terugvallen op grotere broers/
zussen. SSSF heeft lesgeld toegekend. Inmiddels is M. gestart met een BBL mbo-niveau 3 opleiding en werkt
28 uur per week bij een studie-gerelateerd bedrijf.

* E. is een alleenstaande moeder met drie kinderen. Twee dochters zitten op de basisschool, de zoon gaat
i.v.m. een zware handicap naar een speciale opvang. De gehandicapte zoon toont echter zeer moeilijk gedrag
op de opvang, waardoor de opvang eist van moeder dat zij elke dag haar zoon om 12 uur komt ophalen.
Intensievere opvang is noodzakelijk. Echter bestaat daarvoor een wachtlijst van enkele maanden. Doordat
moeder haar zoon om 12 uur moet halen zijn haar twee dochters genoodzaakt om vier dagen per week
tussen de middag over te blijven op school. Hier zijn kosten mee gemoeid die moeder niet heeft. SSSF
betaalt voor vijf maanden de overblijfkosten, totdat de zoon een plek heeft op een andere opvang. Voor de
twee dochters wordt ook meteen een tijdschriftenabonnement door SSSF afgesloten.
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Het werk van SSSF werd in 2017 mede mogelijk gemaakt
door de volgende donateurs:

10.

Drie
casussen

D E N H A AG

9.

Donateurs

19

Sociale Fondsen Den Haag
Riviervismarkt 5
Postbus 13754
2501 ET DEN HAAG
070 711 39 06
info@sssf.nl
www.sssf.nl
IBAN
NL02 INGB 0000 3499 60
t.n.v. Stichting SSSF
Kamer van koophandel
nr 41153983
Algemeen Nut Beogende Instelling
per 01.01.2008 aangemerkt als ANBI

