Achtergrond

Wat is een noodfonds?
Op meer dan vijftig plekken in Nederland zijn diaconieën betrokken bij een
(inter)kerkelijk noodfonds. Een kerkelijk noodfonds is laagdrempelig en
biedt tijdelijk financiële of materiële hulp aan mensen die te maken hebben
met geldnood door persoonlijke (familie)omstandigheden of het niet op
tijd ontvangen van gelden van uitkeringsinstanties. De meeste kerkelijke
noodfondsen werken interkerkelijk, waardoor krachten gebundeld worden
in de samenwerking met andere organisaties en de lokale overheid.
Diaconaat is meer dan geld. Naast materiële
hulp kan ook het nodige gedaan worden via
praktisch meeleven, meedenken, voorbede en
bijvoorbeeld het onderling beschikbaar stellen
van kleding of het opzetten van praktische
hulpdienst. Het kerkelijk noodfonds is een
belangrijk onderdeel binnen het bredere werk
van de kerkelijke gemeente. Pastorale bezoekers
en vrijwilligers kunnen mensen doorverwijzen;
daarnaast kan er bekendheid aan het noodfonds worden gegeven via een folder en een
regelmatige mededeling in het kerkblad en
de huis-aan-huiskranten.
Contact met andere organisaties
Een kerkelijk noodfonds biedt geen structurele
hulp of begeleiding. Zij kan wel doorverwijzen
naar hulpverleningsorganisaties, waardoor er
in een vroeg stadium van de problematiek
begeleiding en ondersteuning gegeven kan
worden. Via goede algemene voorlichting en
via persoonlijke adviezen kan een noodfonds
mensen informatie geven en de weg wijzen
naar het juiste loket of helpen bij het invullen
van formulieren. Andersom kunnen hulp
verleners hun cliënten ook doorverwijzen naar
het noodfonds. Daarnaast kan het noodfonds
contact onderhouden met (groepen) mensen
die op of onder het minimum leven, en hen
bijvoorbeeld wijzen op de mogelijkheden van
subsidie, kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen of bijzondere bijstand.
Contact met lokale overheid
De Nederlandse overheid is in eerste instantie
verantwoordelijk voor het plaatselijke armoedebeleid. Een kerkelijk noodfonds is aanvullend
op deze voorzieningen en regelingen. De
overheidshulp komt namelijk niet altijd op
tijd en is soms niet afdoende. Noodhulp kan
gegeven worden in goed samenspel met de
overheid. Hiervoor is goed contact met de
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lokale overheid erg belangrijk, bijvoorbeeld via
de verantwoordelijke wethouder of de sociale
dienst. De betrokken ambtenaren kunnen
uitleg geven over de bestaande regelingen en
de ‘gaten’ die hier soms in vallen. Ook kunnen
ze aangeven wat de valkuilen zijn en wanneer
financiële hulp ongewenst is of tot problemen
kan leiden met uitkeringen. Een noodfonds kan
mensen doorverwijzen naar de burgerlijke
gemeente. Het gebeurt namelijk regelmatig
dat er voorzieningen beschikbaar zijn waar
mensen in armoede geen weet van hebben.
Begeleiding door Kerk in Actie
Is uw diaconie actief in een (inter)kerkelijk
noodfonds? Of wilt u zich oriënteren op het
starten van een nieuw noodfonds? Kerk in
Actie biedt in 2015 en 2016 diaconieën
begeleiding als zij betrokken zijn bij een noodfonds of een nieuw kerkelijk noodfonds willen
starten. Kerk in Actie krijgt voor deze begeleidingsuren een subsidie van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Daarnaast wil Kerk in Actie graag leren van
uw ervaringen, om zo andere noodfondsen
beter van dienst te kunnen zijn.

U wordt hierbij uitgenodigd uw vragen,
opmerkingen en
ervaringen te delen
met Meta Floor,
m.floor@kerkinactie.nl
of tel. 06 488 09 550.
Ook kunt u uw
contactgegevens
doorgeven, zodat Kerk
in Actie u op de hoogte
kan houden van informatie en activiteiten
gericht op kerkelijke
noodfondsen.
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