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Wie werken er op het bureau van SUN?
Op het bureau van SUN werken 5 vrijwilligers en 2
betaalde krachten. De vrijwilligers zetten zich 1 dagdeel per week in en de 2 betaalde krachten werken
ieder 2 hele dagen voor SUN.
Waarom doen ze dit werk?
Sanne Dijkstra: “Mijn naam is Sanne Dijkstra, geboren en getogen in Leeuwarden. Ik werk nu sinds
bijna anderhalf jaar bij SUN als vrijwilliger en doe dit
1 ochtend in de week. Ik heb destijds bij SUN gesolliciteerd omdat ik graag mensen wil helpen. Ik doe
dit in mijn werk bij de JP vd Bent stichting in de vorm
van woonbegeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en het werk bij SUN leek mij een
goede aanvulling hierop.”
Elisabeth Galama: “Mijn reden om bij SUN aan de
slag te gaan is dat ik het een geweldige organisatie
vind. Zij helpen mensen die om wat voor een reden
dan ook met een onoplosbaar financieel probleem
zitten. Dit kan van alles zijn en daarom is het zo
uniek! Ik vind het prettig dat ik hiervan deel uit mag
maken als vrijwilliger.”
Ineke Blankenspoor: “De missie van de Stichting
Urgente Noden motiveert mij: een provinciaal
noodfonds is een belangrijke aanvulling in het Friese

SUN

werkveld. Ondernemend zijn en opbouwen, dat ligt
mij goed. Fijn om een organisatie opgebouwd te hebben die er nu staat! Leuk om samen te werken met
het bestuur, met de collega’s en fondsen en gemeenten!”. Ineke werkt vanaf de start in 2010 bij SUN als
hoofd bureau.
Wie werken er nog meer?
Wilfried de Jong, 71 jaar, gepensioneerd, werkte o.a.
bij MEE Friesland. Is in dit vrijwilligerswerk gerold via
zijn broer, die kwartiermaker was voor SUN Friesland.
Werkt op de woensdagmiddag op het bureau, sinds
juni 2014.
Fred Voet, 65 jaar, net gepensioneerd na een lange
carrière als hulpverlener in Leeuwarden. Wil door
werk bij SUN maatschappelijk blijven bijdragen. Werkt
bij SUN op de woensdagmorgen, sinds januari 2015.
Pieter Otter, 61 jaar, werkte langdurig bij de ING. Wil
zich graag nuttig maken en heeft ontdekt het sociale
terrein boeiend te vinden. Is ook vrijwilliger op een
zorgboerderij. Werkt op de dinsdagmorgen op het
kantoor van SUN, sinds juni 2015.
Martin Starkenburg, 58 jaar, werkt 18 uur als
medewerker bureau bij SUN. Geeft naast het werk bij
SUN rechtshulp en juridisch advies aan mensen met
een beperking en op het gebied van uitkeringen. Zet
zijn ervaring in bij SUN, sinds april 2011. Werkt op
de dinsdag en donderdag.

Gebiedsteams bekend met SUN?
Omdat het belangrijk is dat noodhulp niet van toeval afhankelijk is, start SUN een bezoekronde langs
de gebiedsteams. In een half uurtje vertelt SUN hoe
SUN werkt, hoe je als hulpverlener kunt aanvragen
en waar we op letten bij de beoordeling. De voorlichting is concreet en praktisch. Wil je als team dat
SUN langs komt?
Neem contact op met Ineke Blankenspoor
E: info@sunfriesland.nl of T: 06-83609304.
In bijna alle gemeenten komt er een vernieuwd
sociaal domein tot stand. In de meeste gemeenten komen er gebiedsteams. Sommige gemeenten
doen het anders, bijvoorbeeld Heerenveen die de
meitinkers heeft verdeeld over de gemeente waar
mensen terecht kunnen met hun vragen.
Maar overal vinden grote veranderingen plaats. De
gebieds- dorpen- en wijkteams vinden nieuwe werkwijzes uit en er zijn veel nieuwe nieuwe functies en
mensen gekomen. Nu de teams wat meer gesetteld
zijn is het goed om te weten wat er mogelijk is op
het gebied van noodhulp in Friesland.

van de aanvragen is voor alleenstaande jongeren
beneden de 23 jaar.
Het aandeel huishoudens waarin kinderen leven is
27,7 % van de aanvragen. Dit is bijna gelijk aan het
1e half jaar 2014. 14,2 % van de aanvragen betreffen jongeren onder de 23 jaar. Dit is ook ongeveer
gelijk aan het 1e half jaar 2014. Ook dit half jaar is
er weer een klein aantal aanvragen voor ouderen
boven de 65 jaar.

Vijf jaar SUN
Dit jaar bestaat SUN Friesland 5 jaar, een eerste
lustrum dus. Eigenlijk zouden we hier iets aan willen doen. SUN Friesland is een succes en vormt een
belangrijke voorziening in het Friese sociale veld.
We beraden ons op een haalbare vorm van hier
aandacht aan te besteden!

Wat betreft besteedbaar inkomen zit 63,1 % van
de cliënten onder het sociaal minimum. Dit komt
omdat er vaak sprake is van schuldsanering en een
beperkt leefgeld. Van de cliënten zit 30,7 % op het
sociaal minimum. Deze getallen zijn praktisch gelijk
aan het 1e half jaar 2014. Er waren dit 1e half jaar
6 situaties waarin een modaal inkomen werd verdiend tegen 1 situatie in het 1e half jaar 2014. Bij de
modale verdieners was er sprake van ingewikkelde
schuldensituaties.

Cijfers en feiten dienstverlening SUN over het
eerste half jaar 2015
Het aantal aanvragen lijkt zich te stabiliseren in
de eerste helft 2015. Er kwamen gemiddeld 14,8
aanvragen per week in de eerste helft 2015 binnen tegen 14,6 per week gemiddeld over geheel
2014. Er zijn 385 aanvragen binnen gekomen en 339
besluiten genomen. Van deze 339 besluiten waren
304 besluiten een toekenning: een gift of een lening. 35 besluiten waren afwijzingen, intrekkingen
of doorverwijzingen. In 89,7% van de gevallen is er
overgegaan tot een gift of lening.
In totaal is er in de 1e helft 2015 €217.674,- aan
giften en leningen uitgegeven.
De gemiddelde hoogte van de gift is (licht) gestegen:
in 2013 was het gemiddelde €582,-, in 2014 €625,en in de 1e helft 2015 €630,-.
Er is sprake van een groot aantal aanvragen voor alleenstaanden. Voor de groep zonder kinderen wordt
het meeste aangevraagd.. Ook voor alleenstaanden
met kinderen komen veel aanvragen binnen. 10,7%

Tabel 1
Samenstelling huishouden
2015 1e half jaar
Paar 65+
1
Paar 23- 65 jr.
23
Paar 23- 65 jr.met kinderen
39
Paar < 23
8
Alleenstaand 65+
5
Alleenstaand 23-65 jr.
190
Alleenstaand 23-65 jr. met kinderen
65
Alleenstaand < 23
41
Alleenstaand < 23 met kinderen
2

Tabel 2
Soort inkomen
inkomsten uit arbeid
Wwb
Geen
Wsf
Wajong

1e half jaar 2015 in %
5,4
60,4
6,7
5,6
6,7

Alleen de grotere categorieën zijn in de tabel
weergegeven (>20 aanvragen). Als we de Wajong
samen nemen met overige uitkeringen o.g.v.
arbeidsongeschiktheid dan vormt dat 11% van de
aanvragen.
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Tabel 3 Doelen aanvragen eerste half jaar 2015

Tabel 4
Gemeente

De meeste aanvragen zijn voor woninginrichting
en eerste huur. Ook de doelen levensonderhoud,
overige schulden, witgoed en ziekte/ verzorging zijn
veel aangevraagde zaken.
Bij ziekte/verzorging betreft het regelmatig tandartskosten voor personen die alleen een basisverzekering hebben. SUN geeft alleen een gift als er sprake
is van nood: pijn of niet meer kunnen eten i.v.m. de
klachten. Ook betreft het vaak kosten van een eigen
bijdrage voor noodzakelijke behandelingen.

Aantal
toekenningen

Achtkarspelen
Ameland
Dantumadiel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Friese Meren
Harlingen
Heerenveen
Het Bildt
Kollumerland
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Littenseradiel
Menameradiel
Opsterland
Sudwest Fryslân
Tytjerksteradiel

8
0
3
13
5
10
14
9
17
5
6
128
3
1
5
8
53
15

Bedrag
toekenningen
6.617,11
0
1.100,00
10.357,13
6.228,58
9.279.00
6.881,00
4.686,27
9.710,76
4.256,01
3.470
74.952,56
2,365,00
610,75
5.000,00
9.374,00
46.533,17
15.553,06

Noodhulpbureau voor cliënten
die financieel tussen
wal en schip raken.
De post woninginrichting blijft onverminderd hoog.
Er komen veel aanvragen voor huishoudens, die
alles kwijt zijn geraakt door echtscheiding, schulden en huisuitzettingen, regelmatig na een periode
van verblijf in de crisisopvang. Zij moeten opnieuw
inrichten.
De post woonkosten bestaat vaak uit kosten
zoals: eerste huur en borg, om een woning te
kunnen aanvaarden.
De post Overige schulden wordt gevormd door allerlei giften om verdere escalatie van problematische
schulden te voorkomen, bijv. voorkomen van huisuitzettingen en opheffen roodstand. SUN doet niet
aan schuldsanering.
Bij levensonderhoud betreft het vaak een direct
noodzakelijk leefbudget en in de meeste gevallen leefgeld om een periode te overbruggen, bijvoorbeeld totdat de uitkering geregeld is, omdat
de overgang van de ene uitkering naar de andere
uitkering een gat geeft, of in afwachting van een
uitspraak van de rechter.

Het grote aantal aanvragen uit Leeuwarden komt
doordat Leeuwarden het grootste aantal inwoners
heeft, maar ook doordat Leeuwarden centrumgemeente is voor diverse kwetsbare groepen en een
aantal centrale voorzieningen heeft. Ook voor
inwoners van Sudwest Fryslân, de in grootte tweede
gemeente in Friesland, komen er veel aanvragen.
In deze gemeente zijn ook veel voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld de crisisopvang van Limor. Vanuit Limor
wordt aangegeven dat SUN bij alle situaties van
vertrek uit de crisisopvang in Sneek ingeschakeld
wordt, omdat anders door de regelgeving en de
lange procedures van bijstandverlening mensen niet
kunnen uitstromen.
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Er kwamen in het 1e half jaar 2015 aanvragen vanuit
98 grote en kleinere organisaties.
Meer dan 10 aanvragen kwamen van de volgende
organisaties:
Woonfoyers Nederland
Connecting Hands
Jeugdhulp Friesland
Fier Fryslân
Verslavingszorg Noord Nederland
Vluchtelingenwerk Noord Nederland
Stichting Maatschappelijk Werk Friesland
Limor
Amaryllis wijkteams
Zienn

10
11
12
13
13
14
15
33
48
50

De puntjes op de i
• Nog niet iedereen heeft het scherp: het adres
van SUN is gewijzigd vorig jaar.
Post kan gestuurd worden naar
Oostergoweg 1-d
8911 MA Leeuwarden!
Ons telefoonnummer en ons emailadres blijven
ongewijzigd:
T: 06-83609304 en info@sunfriesland.nl
Ook de telefonische spreekuren blijven hetzelfde: dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 9.30 en 12.30 uur
• Het is heel belangrijk direct met de aanvraag bij
SUN een aanvraag bijzondere bijstand te doen,
als hiervoor mogelijkheden zijn. De bijzondere
bijstand is er voor bijzondere kosten en bijzondere situaties. SUN komt pas in het geweer als
bijzondere bijstand niet mogelijk is.
• Bel gerust voor vragen of overleg tijdens ons
telefonisch spreekuur! 06-83609304 (di,wo,do
van 9.30-12.30 uur).
• Buiten de spreekuren luisteren wij de voicemail
regelmatig af zodat we kunnen inspringen op
dringende gevallen. Hiervoor heeft SUN een
noodprocedure. Als het niet dringend is kunt u
buiten de spreekuurtijden het beste een mail
sturen naar info@sunfriesland.nl

Voor meer informatie en voor het aanvraagformulier: www.sunfriesland.nl
Bijdragen aan SUN?
Wilt u bijdragen aan SUN en een donatie doen?
Dat kan! SUN kan uw bijdrage goed gebruiken voor
noodhulp aan kwetsbare inwoners van Friesland!
U of uw organisatie kunnen een bijdrage storten op
IBAN: NL22RABO 0103147810 van Stichting Urgente
Noden te Leeuwarden. SUN Friesland is een ANBI
instelling, dus u kunt uw bijdrage aftrekken van de
belasting.

Ons nieuw adres:

Oostergoweg 1 -d
8911 MA Leeuwarden
T: 06-83609304 en info@sunfriesland.nl
Telefonische spreekuren op: dinsdag-, woensdagen donderdagochtend tussen 9.30 en 12.30 uur
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