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VOORWOORD

“Na een vol jaar van leuke en zinvolle matches maken in 2015, waren we benieuwd of
we in 2016 nóg meer stadgenoten met elkaar konden verbinden. Het was spannend,
want zo’n tweede jaar als internetplatform kan toch wel bepalend zijn. “Zijn we nu echt
zo nodig??” vroegen we ons af. Of: “Hebben we bestaansrecht?”. Het nieuwe is er
immers af, de hype is voorbij, je krijgt eens wat vaker klachten en het zou kunnen
gebeuren dat het enthousiasme wat tempert. Het tegendeel was echter waar. De
interesse in het platform groeide, vanuit de media, vanuit het sociaal domein, andere
gemeenten, maar vooral bij onze deelnemers èn participanten. Het werd een jaar van
concretiseren van plannen en het uitvoeren hiervan werd grotendeels mogelijk
gemaakt door de financiële ondersteuning van de gemeente Breda.
Ondanks alle successen, liepen we ook tegen mislukkingen aan. Zo zijn we gestart met
het geven van voorlichtingsbijeenkomsten over armoederegelingen, die we tot op dit
moment nog steeds actief aanbieden, maar nu wel onder een andere naam.
Halverwege het proces in het aanbieden van deze voorlichtingsbijeenkomsten in
buurthuizen en wijkcentra kwamen we er pas achter dat als je deze workshops:
‘armoederegelingen’ noemt, er niemand op komt dagen. Die benaming is simpelweg te
pijnlijk voor onze doelgroep. Het taboe rondom armoede is zeer hardnekkig en zelfs wij
vergissen ons daar nog in, terwijl we toch allemaal zelf (ooit) deel zijn (geweest) van de
doelgroep.
We leerden steeds beter om in te spelen op (nieuwe) ontwikkelingen in de
maatschappij en in onze doelgroepen en we groeiden gestaag van een ideële
organisatie in 2015, naar een pioniersorganisatie in 2016. In 2017 hopen we meerdere
gemeentes aan te kunnen sluiten op het platform. We zijn positief gestemd, omdat we
het afgelopen jaar veel energie hebben geïnvesteerd om het platform, maar ook de
organisatie er achter, hier goed op voor te bereiden en in te richten.
Toch zou het mooiste eigenlijk zijn om als platform überhaupt écht niet meer nodig te
zijn. Maar armoede verdwijnt niet zomaar.. Het is er en je kunt het zien. Niet zozeer bij
jou om de hoek; veel armoede is verborgen en mensen verstoppen zich achter een
masker van uiterlijke schijn. Wèl bij ons op het platform en die taak hebben we dan
ook; om armoede zichtbaar en tastbaar te maken vanaf je eigen laptop of telefoon. De
mooiste taak die we echter hebben is de taak die gelukkig altijd nodig zal blijven; het
versterken van sociale cohesie door mensen met elkaar te verbinden. Opdat een ieder
elkaars geluk kan delen, want dat is pas echte rijkdom!
Helma du Pont, oprichter en voorzitter Steungezin.nl

“Het is niet altijd gemakkelijk om hulp te vragen aan een ander. Zeker niet als het over
geld gaat. Veel armoede vindt daardoor plaats in stilte. Het is goed om te beseffen dat
er altijd iets kan gebeuren wat een leven overhoop kan gooien en iemand in de
financiële problemen kan brengen. Dan is een steuntje in de rug heel erg welkom. De
stichting Steungezin.nl levert daar een bijdrage aan. Ze haalt armoede uit het
isolement en houdt de hulp laagdrempelig. Via het online platform van Steungezin.nl
komen gever en ontvanger bij elkaar. Het is het nieuwe doneren: zelf kunnen beslissen
aan welk doel je graag een bijdrage levert. Misschien een schoolreis voor een kindje uit
de buurt of juist een ziekenhuisrekening van iemand die je helemaal niet kent. Hoe dan
ook, je weet zeker dat het geld precies daar terecht komt waar jij vindt dat het hoort.
Samen de schouders eronder, zo laat Breda via Steungezin.nl zien dat we elkaar niet in
de kou laten staan.”
Paul Depla, Burgemeester Breda, lid Comité van Aanbeveling
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“De kloof
tussen arm
en rijker
kan
kleiner!”

Feiten en Cijfers
Rechtsvorm

Stichting Steungezin.nl, opgericht op
13 september 2013 te Breda
KvK nr 58765255

Registratie en erkenning

ANBI per 04-01-2014 nr 853171737
Winnaar Ab Harrewijnprijs 2015
www.abharrewijnprijs.nl

Missie

Het bij elkaar brengen van verschillende bevolkingsgroepen:
arm en rijker, waardoor de kloof tussen arm en rijk afneemt.
Het stimuleren van het vragen om- en aanbieden van
individueel gerichte, financiële hulp, waardoor de sociale
cohesie toeneemt. Het stimuleren van burgerparticipatie
binnen armoedebestrijding, waardoor burgers een verhoogde
verantwoordelijkheid voelen voor binnenlandse armoede. Het
bevorderen van inzicht in persoonlijke armoedeproblematiek,
waardoor meer tolerantie voor mensen in armoede ontstaat
en stigma’s worden ontkracht. Het doorbreken van de taboes
rondom armoede.

Visie

Steungezin.nl wil uitgroeien tot hét platform op het gebied
van persoonlijke, binnenlandse armoedebestrijding en voor
zoveel mogelijk gemeenten beschikbaar zijn. Ze wil dit op een
betrouwbare en veilige manier doen, waarbij integriteit, ook
door middel van anonimiteit, voor beide doelgroepen
gewaarborgd is. De steungever én steunontvanger moet erop
kunnen vertrouwen dat zij de match correct begeleidt. De
organisatie biedt een plek aan mensen die vanuit een
uitkering geactiveerd willen worden; digitaal én niet-digitaal.
De medewerkers binnen de organisatie zijn bijna allemaal
ervaringsdeskundig en vertegenwoordigen de doelgroep van
mensen die in armoede leven, in combinatie met
professionals door wie ze begeleid worden. Voor alle
medewerkers wordt gezocht naar (interne) mogelijkheden om
structureel uit de armoede te komen, door werk en/of
opleiding.

Faciliteiten

Stichting Steungezin.nl is vanaf augustus 2015 gehuisvest in
kantoorgebouw De Prins, bij Zorg voor elkaar Breda aan de
Nieuwe Prinsenkade 16, 4811VC, Breda.

Aantal Matches 2016

419

Totaalbedrag Matches 2016

€25.801,14

Aantal Matches 2015

217

Totaalbedrag Matches 2015

€10.162,74
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“419
matches.
Totaal
€27.518,”

Gerealiseerde doelstellingen in het jaar 2016
Voor 2016 wilde Steungezin.nl op twee gebieden significante groei laten zien.

Enerzijds voor wat betreft de feitelijke transacties van het platform. Daartoe behoren
het aantal matches, het aantal (unieke) bezoekers en het aantal profielhouders.
Dit wilden we, in vergelijking met 2015, verdubbelen tot:
 1000 unieke bezoekers per maand.
 700 wensverzoeken binnen de doelgroep van de 8000 gezinnen in armoede in Breda.
 400 vervulde wensen door participerende Bredanaars welke mensen in armoede hebben ondersteund.
Eind december 2016 zijn alle doelstellingen ruimschoots behaald:
 1750 tot 2000 unieke bezoekers per maand (gemiddeld 450 tot 500 per week)
 715 geplaatste wensverzoeken
 419 vervulde wensen voor 392 deelnemers op het platform
 €27.518,14 gedoneerd totaalbedrag met een gemiddeld bedrag van €65,- per wens
Anderzijds wilde Steungezin.nl de organisatie achter het platform verder ontwikkelen.
Het sociaal maatschappelijk en menselijk kapitaal wat schuilgaat achter het platform en zorgt voor het succes
van de verdubbelingen, verdient aandacht. Een online platform kan alleen succesvolle resultaten boeken als er
goed wordt nagedacht over waarom en welke zaken geregeld moeten worden en vooral de manier waarop.
Het feit dat het platform wordt gerund door mensen uit de doelgroep zelf, is een succesverhaal op zich. Over
mensen die in een uitkeringssituatie zitten – uiteenlopend van WW, bijstand, Wia/Wao of Wajong – wordt
soms toch nog problematisch gedacht. Er is veel geïnvesteerd in een goede werksfeer, waarin iedereen die er
werkt, hier vanuit zijn eigen kracht en talent aan bijdraagt. Fouten maken mag, sterker nog, het moet als je
wilt weten waarin en op welke manier je jezelf kunt gaan ontwikkelen. Meer dan 35% van onze medewerkers
is in 2016 doorgestroomd naar een betaalde baan, een opleiding (met baangarantie) of heeft meer uren
gekregen. Hierbij hebben we ook geprobeerd om expertise binnen te krijgen én te houden, door medewerkers
een (deels) betaalde parttime functie te bieden.
Als platform zijn in 2016 de netwerken waarin de medewerkers actief zijn binnen het sociaal domein
uitgebreid en verstevigd. Er is plaatsgenomen aan de subsidietafels van de gemeente Breda, wat verregaande
samenwerking met andere organisaties in Breda impliceert. Als zodanig is Steungezin.nl onderdeel van Zorg
voor elkaar Breda en Aan de Slag!. Daarnaast is offline aanwezigheid van betrokkenen van het platform nodig
om burgers aan te sporen online naar het platform te gaan om persoonlijk te participeren in armoede. Ook
hierin hebben we stappen gezet, op het gebied van marketing, maar ook als kennisorganisatie. Al deze
stappen zijn noodzakelijk om richting 2017 resultaten te gaan boeken op het gebied van schaalvergroting en
professionalisering van (de organisatie van) het platform. Nú investeren in kennis en kunde zorgt voor een
bredere en sterkere basis in 2017. In die zin hebben we organisatorisch gezien ingezet op groei: van een ideële
organisatie naar een pioniersorganisatie.
Doelstellingen 2017
Voor 2017 willen we naar een meer structurele organisatie en spreken we daarna niet meer van een startup,
maar een scale-up. Uiteindelijk is een volwaardige scale-up nodig om tot een (mogelijk) passend verdienmodel
te komen. Alhoewel we in 2016 ook hebben geleerd dat juist door onze manier van werken, met vrijwilligers
uit de participatiewet – en het feit dat we geen commercieel oogmerk hebben en niet willen verdienen aan
onze deelnemers, maar deels mogelijk is. We zullen om die reden toch deels afhankelijk blijven van
subsidiering, fondsenwerving en filantropie. Voor de scale-up zijn we dan ook op zoek naar een nieuw
bestuurslid, met expertise op dit gebied.
De goede resultaten van 2016 hebben onder andere geresulteerd in diverse lokale en landelijke publicaties in
regionale dagbladen en op lokale en landelijke televisiezenders. Op de volgende pagina’s staan enkele
publicatievoorbeelden weergegeven.
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De verhalen achter de feiten en cijfers I
Dit vertaalt zich onder andere in een paginagroot artikel in BN/DeStem van 31-12-2016:
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De verhalen achter de feiten en cijfers I
Omroep MAX – Hallo Nederland – 13-12-2016:
http://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/familie-relatie/help-een-gezin/
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De verhalen achter de feiten en cijfers I
In december heeft onze website partner Beerntea een specifieke kerstactie opgezet waarbij kerstballen
konden worden gematcht en zo gezinnen in de doelgroep met kerst worden gesteund:
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Projectbeschrijving
Steungezin.nl is hét nieuwe, innovatieve online buurtplatform ter bevordering
van burgerparticipatie door individuele armoedebestrijding. Het is het eerste buurtplatform
in peoplefunding, waarbij je als buurtbewoner een (eenmalige) match maakt met een nabije
buur die in armoede leeft.

“Buurt
platform
peoplefunding”

“Woont er bij jou iemand om de hoek die door omstandigheden de kosten voor een schoolreis, steunzolen of
nieuwe stofzuiger niet kan betalen? Op Steungezin.nl vind je mensen bij jou in de buurt waarvoor jij een keer
die kosten financiert. Of wil jij je aanmelden, omdat je deze maand de energierekening niet kunt betalen?
Steungezin.nl geeft jou een anoniem profiel waarmee je hiervoor een oproep kunt plaatsen. Bij Stichting
Steungezin.nl werken voornamelijk mensen die vanuit de participatiewet worden geactiveerd; het is een
stichting voor en door mensen die in armoede leven. Vind je geluk in dat van een ander, delen is het nieuwe
hebben!”
Hoe werkt het? Via het internetplatform zijn anonieme profielen zichtbaar van mensen (profielhouders) die in
je directe omgeving wonen. Deze profielhouders hebben zich aangemeld met een stadspas (BredaPas),
waarvoor ze in aanmerking komen omdat ze een inkomen rond de armoedegrens hebben. De profielhouder
plaatst vervolgens een rekening of wens op de website, die deze zelf niet kan betalen. Als bezoeker (donateur)
van de website weet je dus zeker dat deze mensen echt recht hebben op jouw hulp. Je maakt als donateur een
match door de rekening of wens online voor een ander te betalen, b.v. voor een schoolreis voor de kinderen,
dierenartskosten, steunzolen, een bril of laptop. De betaling gaat naar Steungezin.nl, die deze vervolgens
controleert en overmaakt aan de school, dierenarts, zorgverzekeraar of webwinkel. Als de match is gemaakt,
zorgt Steungezin.nl ook voor anoniem contact tussen de profielhouder en de donateur. Het is fantastisch dat
mensen ècht geraakt worden door dit initiatief; profielhouders ervaren opluchting, geluk en kracht, waardoor
ze weer vertrouwen krijgen in zichzelf en vooral de medemens. Een donateur die financiële hulp biedt, geeft
niet alleen geld, maar geeft persoonlijk, vooral om die ander!
Steungezin.nl wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers die zelf in armoede leven en weten hoe het voelt
om een (financieel) steuntje in de rug te krijgen. Vrijwilligers krijgen toestemming om vanuit de gemeente met
behoud van uitkering aan de slag te gaan. Daarnaast werkt Steungezin.nl samen met bedrijven die vanuit
maatschappelijk verantwoord ondernemen diensten verlenen voor dit initiatief, zoals rechtshulp,
belastingadvies, webhosting en marketing & PR.
Steungezin.nl wil armoedebeleving ook een nieuwer gezicht geven; het kan velen overkomen dat je in een
situatie terecht komt waardoor je een (lange) periode een laag inkomen hebt. Toch kun je in armoede ook rijk
zijn, aan bijvoorbeeld liefde, gezondheid, ervaringen en talenten. In de nieuwe Nederlandse deeleconomie
geldt dan ook: "Vind je geluk in dat van een ander, delen is het nieuwe hebben."
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“Als je
deelt en
geeft voel
je je
gelukkiger”

Menselijk Kapitaal:

Van input naar outcome: wie hebben geïnvesteerd om onze doelen te behalen?
Met de inzet van onze vrijwilligers hebben we voor 2016 de focus gelegd op het voortzetten van het succes
van het voorgaande jaar. Toen we in 2014 van start gingen met het platform (eind augustus ’14), kregen we
een vliegende start door de media aandacht bij Chiel Beelen van 3FM, een t.v.-item bij Hart van Nederland
22.30u SBS6, Omroep Brabant Televisie en Radio, nos.nl, ANP, diverse dag- en weekbladen en twee dagen
achter elkaar de voorpagina van BN/DeStem, alle oplages (vrijdag en zaterdag). Veel mensen bezochten het
platform, wat ons in 2014 in totaal 75 matches opleverde (totaalbedrag van 5.648,65) en in 2015 in totaal 217
matches (totaalbedrag van 10.162,74). Deze meer dan verdubbeling in 2015 en nogmaals in 2016 geeft
voldoende proof of concept om met vertrouwen de toekomst verder in te gaan.
Medewerkers:
Bij Steungezin.nl werkten in 2016 vijftien parttime vrijwilligers, waarvan twee ambassadeurs uit de doelgroep.
Al deze medewerkers vertegenwoordigen voor het grootste gedeelte de doelgroep waarvoor we werken.
Twaalf van de vijftien hebben een bijstandsuitkering, waarvan vier met kind(-eren).
Drie van de vijftien medewerkers hebben ook een functie in het bestuur van de stichting.
Voor het verwezenlijken van de groeidoelstellingen voor 2016 zijn drie medewerkers op parttime basis
aangenomen om kennis afhankelijke meerwaarde binnen de organisatie te creëren. Een aantal medewerkers
zijn geworven via (sociale) media, zoals bredavoorelkaar.nl. De andere medewerkers zijn aangemeld via Atea,
op basis van activatie voor de participatiewet. De voorwaarde vanuit Steungezin.nl is dat mensen zelf kiezen of
ze hier willen werken. Wij geloven er in dat mensen alleen vanuit de eigen kracht uiteindelijk keuzes kunnen
en willen maken die hen uiteindelijk uit de uitkeringspositie zal halen. Dat is een proces waar tijd en ruimte
voor is binnen onze organisatie en medewerkers zijn om die reden intrinsiek gemotiveerd. Vrijwillige
dienstverbanden worden met wederzijds goedvinden gesloten, op basis van positiviteit. Iedereen mag en kan
een eigen functie bouwen voor zover dat mogelijk is en van daaruit de eigen kwaliteiten en capaciteiten
(her)ontdekken. Steungezin.nl biedt een informele werksfeer, waarin plezier, focus op wat wél kan, optimisme
en leren van fouten centraal staan.
Onbezoldigde professionals:
Via netwerken, netwerkorganisaties en samenwerkingsverbanden binnen de sociale kaart van Breda, worden
regelmatig professionals aangetrokken die onze medewerkers voorzien van advies op het gebied van
marketing en PR, recht en fiscale regelingen. Steungezin.nl is lid van het SterkNetwerk ter armoedebestrijding
vanuit de gemeente en neemt deel aan de bijeenkomsten. Ook zijn we onderdeel van MargeinBeeld2, de
netwerkorganisatie van vrijwilligersorganisaties voor armoedebestrijding in Breda. Twee maal per jaar vindt
vanuit Stichting Betrokken Ondernemers samen voor Breda het Meet&Match evenement plaats, waar
matches zijn gemaakt met commerciële bedrijven, zoals met PWC voor financieel en organisatie advies en met
Projectoptimalisatie voor laptops. Van Zuylen Uitvaart kregen we een banner die we gebruiken bij presentaties
en van RST Advocaten krijgen we doorlopend juridisch advies.
Bestuur (onbezoldigd):
Het bestuur bestond in 2016 uit voorzitter Helma du Pont, secretaris Erwin Hoek en
penningmeester Antoon Hoeven.
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Sociaal en Maatschappelijk Kapitaal:
Van input naar outcome: waarin hebben we geïnvesteerd om onze doelen te behalen?
Sociale kaart:
Gemeente
Politiek
Maatschappelijke
organisaties
Goede doelen
Doelgroepen:
Financiering:
- Subsidies
- Exploitatie
gemeenten
- Prijzen en
Awards

Steun
gezin.nl

Pro:feelers =
huishoudens
minima
Partici:patoren =
particulieren
financiering
individuele
armoedebestrijding

Interne organisatie:
Personeelsbeleid gericht op
activatie en participatie
Marketing & Communicatie
(social media)
Organisatieprocessen gericht
op schaalvergroting
Horizontale samenwerking binnen het Sociaal Domein – Zorg voor elkaar Breda
Naast samenwerking met Voedselbank Breda en Atea als uitvoerend orgaan van de participatiewet is er een
brede samenwerking uitgevoerd binnen het Sociaal Domein Breda. Deze heeft vorm gekregen binnen de
kaders van Breda Doet en haar Thematafels, waarbij Steungezin.nl zitting heeft betreffende het onderwerp
armoede aan de Thematafel Zorg voor elkaar Breda en betreffende participatie aan de Thematafel Aan de
Slag.
Door het verplaatsen van de subsidieverdeling van individuele aanvragen via het gemeentelijk Subsidie loket
naar gezamenlijke aanvraag per Thematafel ontstaat meer wederzijds inzicht en verbinding.
De nauwere onderlinge samenwerkingsverbanden en de hiermee ontstane nieuwe inzichten zullen verder in
2017 resultaat gaan genereren.
Zorg voor elkaar Breda (voorheen WIJ)
Dankzij Zorg voor elkaar Breda, (de vrijwilligersorganisatie van de welzijn- en zorgsector van Breda) mogen wij
sinds juli 2015 gebruik maken van de gezamenlijke kantoorlocatie op de Prins in Breda.
Zij faciliteren ons hierin, omdat we soortgelijke doelstellingen hebben: armoedebestrijding en participatie,
maar ook de organisatiecultuur sluit bij elkaar aan. Deze kenmerkt zich door openheid, transparantie en een
platte organisatie.
We zijn hen daar ontzettend dankbaar voor, want dankzij de facilitaire ondersteuning is een stabielere
werkomgeving ontstaan, wat onze werkzaamheden ten goede komt en waardoor we een verdere
professionaliseringsslag hebben gemaakt. Daarnaast zijn we ook meer betrokken geraakt bij Zorg voor elkaar
Breda.
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Voedselbank
Sinds het in gebruik nemen van de vernieuwde website eind 2015 is het mogelijk om ook de Voedselbankpas
als controlemiddel op te voeren. Na contact met verschillende bestuursleden van de Voedselbank, hebben we
toestemming gekregen om periodiek op de locatie aanwezig te zijn om mensen met een Voedselbankpas te
faciliteren hun profiel aan te maken en/of hun rekening of wens te plaatsen op de website.
ATEA, Werk & Inkomen
ATEA staat voor Activering, Training En Arbeidsbemiddeling en biedt expertise op het terrein van Leren,
Werken en Zorg. Onze doelstelling is om mensen maatschappelijk te laten meedoen én om mensen zonder
werk (in bezit van bijstandsuitkering) weer een plek op de arbeidsmarkt te geven. De ATEA-groep screent
cliënten, bemiddelt naar regulier werk en voor wie betaalde arbeid (nog) niet haalbaar is, wordt voorzien in
maatschappelijk zinvolle arbeid, sociale activering of dagbesteding.
Netwerken: MargeinBeeld2
Marge In Beeld 2 trekt op met mensen die op of onder het minimum leven en zet zich in voor mensen die in
armoede leven. Het netwerk verzamelt signalen van armoede, onrecht en uitsluiting, bundelt ze en legt ze
neer bij de Gemeente Breda en/of andere (hulpverlenings)organisaties. Zij geeft gevraagd of ongevraagd
advies aan de Gemeente Breda bijvoorbeeld over het armoedebeleid. Aangesloten vrijwilligersorganisaties bij
Marge In Beeld 2 zijn: Annahuis, Vincentius Vereniging Breda, Stichting Leergeld Breda, Steungezin.nl, Zorg
voor Elkaar Breda, Voedselbank Breda, Humanitas, Inloop Voor Elkaar, Inloop Clement, Stichting Help ons
Helpen (Weggeefwinkel), Kerken in Breda, Leger des Heils, Tientjes, STOB (Steunpunt Ongedocumenteerden
Breda), Loket Begeleiding Bavel en Ulvenhout, KBO, STRAATRAAD, Stichting Theehuis Heuvel, Hart voor Breda
Noord en Mondiaal Centrum.
Marge in Beeld2 streeft naar:
 Een betere verwijzing en bereikbaarheid naar elkaar.
 Signalen van armoede, onrecht en uitsluiting te verzamelen en te melden.
 Belangen te behartigen.
 Mensen zelf aan het woord te laten
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Donatie Rotary Club Breda (Externe sponsoring)
Ter ondersteuning van onderlinge participatie
onder de burgers in Breda, heeft de Rotary
Breda een donatie van 14.000 Euro gedaan
aan Steungezin.nl.
Het geld is ingezameld door alle Rotary Clubs
in Breda, die elk jaar gezamenlijk een
filmpremiere evenement organiseren en de
opbrengst hiervan vanuit de traditie aan een
Bredaas goed doel schenken. Meer dan
vierhonderd bezoekers woonden de première
van Inferno bij, naar het boek van Dan Brown.
Een deel van het geld gaat volgens
penningmeester Antoon Hoeven naar het
zorgen voor continuïteit van Steungezin.nl, dat draait op vrijwilligers. “En we gaan wat rekeningen die op onze
site staan betalen.” Ook gaat de stichting kijken of Bredanaars in de bijstand met cursussen weer op weg naar
een betaalde baan geholpen kunnen worden.
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2016-10-14/veertienduizend-euro-voor-steungezinnl

https://www.rotary.nl/breda/activiteiten/inferno-2016/
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De verhalen achter de feiten en cijfers II
Omroep Brabant – 13-12-2016:
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2588371253/Ruim+500+Bredanaars+betaalden+dit+jaar+iets+kleins+voor+een+st
adgenoot.aspx
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De verhalen achter de feiten en cijfers II
Omroep Max, Omroep Brabant, 13-12-2016:
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Financieel Kapitaal
Van input naar outcome: waarmee hebben we geïnvesteerd om
onze doelen te bereiken?

“Uitkeringsgerechtigden
participeren
op ons
platform”

Steungezin.nl is een online platform ter bevordering van burgerparticipatie en geeft een
impuls aan de sociale cohesie, door middel van persoonlijke armoedebestrijding. De organisatie heeft als doel
om burgers te activeren om op individuele wijze (zelfregie) actief deel te nemen aan armoedebestrijding,
waarbij uitkeringsgerechtigden worden geactiveerd om de eigen situatie te verbeteren. Deze activatie wordt
ingezet via het platform, waarbij het doel is om tot een match te komen met een medeburger die financieel
draagkrachtiger is. Daarnaast biedt Steungezin.nl uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid om, naast online
activatie, praktische werkzaamheden en activiteiten te verrichten binnen de organisatie zelf. Deze
werkzaamheden omvatten alle taken die behoren bij het optimaal laten functioneren van het platform die
vallen onder sociale media, marketing, communicatie, business development, database beheer,
officemanagement, bestuurlijke en promotionele werkzaamheden.
Waardering- en/of opstartsubsidie Steungezin.nl 2016
Voor het jaar 2016 is door de gemeente Breda een subsidie van 65.320 Euro beschikbaar gesteld die onder
voorwaarde van onder meer te verkrijgen cofinanciering kon worden ingezet om de doelstellingen 2016 te
bereiken. Deze waarderings- en/of opstartsubsidie vanuit de gemeente Breda is erop gericht om meer
uitkeringsgerechtigden te laten participeren op het platform. Een nevenactiviteit, wat als wezenlijk onderdeel
van de organisatie wordt gezien, is het activeren van uitkeringsgerechtigden door vrijwilligerswerk bij de
organisatie zelf.
Omdat als voorwaarde voor subsidieverlening het verkrijgen van cofinanciering geldt, is gewacht met het
uitgeven van de ontvangen subsidiegelden tot hiervoor eind augustus 2016 door de gemeente toestemming
werd verleend. Duidelijkheid over de cofinanciering vanuit PIN is pas eind 2016 verkregen. Daarom is pas
vanaf september 2016 tot substantiële aanwending van de verkregen subsidiegelden binnen de diverse
aangewezen aandachtsgebieden overgegaan.
In 2016 is voor een totaalbedrag van €28.493 subsidiabele uitgaven gedaan waarvan rekening houdende met
de verkregen cofinanciering en loonsubsidie een bedrag van €15.771 als Gemeentelijke subsidiebesteding
2016 is verantwoord. De subsidieverantwoording 2016 is ingediend waarbij bij de financiële verantwoording
een beoordelingsverklaring is afgegeven.
Het resterende subsidiebedrag van €49.549 wordt met instemming van de gemeente Breda voor de
vervolgactiviteiten in 2017 ingezet. Hiertoe is bij de subsidie verantwoording 2016 een bestedingsplan voor
het jaar 2017 opgenomen.
Ondanks de gereduceerde toekenning van de initiële aanvraag voor 2016 van €167.800 is het gedeeltelijk
gelukt om vanuit het ter beschikking gekomen budget de gestelde doelstellingen en professionalisering te
verwezenlijken. Hierbij is de ontwikkeling van een digitale app ter bestendiging uitgesteld en zijn de projecturen tegen lagere tarieven ingevuld door inzet van professionals gecombineerd met vrijwillige project-uren.
Ook zijn er werkzaamheden gericht op schaalvergroting verschoven van uitvoering in 2016 naar voorbereiding
schaalvergroting 2016 en uitvoering in 2017.
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Aandachtsvelden voor aanwending subsidie en cofinanciering voor 2016:
A. Identificeren en bereiken van minima met/zonder deelnemend profiel (profielhouder).
B. Versterken en uitbreiden van de samenwerkingen met maatschappelijke organisaties en goede doelen ten
behoeve van het toegankelijk maken van het buurtplatform.
C. Uitbreiding van het aanbod participerende burgers: particuliere deelnemers, commerciële
organisaties/bedrijven (donateur).
D. Ontwikkelen van een activeringstraject (secundair proces) voor profielhouders in het kader van de
participatiewet.
De verschillende aandachtsvelden zijn verdeeld over meerdere resultaatgebieden welke hieronder verder
staan uitgewerkt.
Resultaatgebied 1;

Voor-faciliteren schaalvergroting van Steungezin.nl

Steungezin.nl onderzoekt hoe het platform zowel technisch als organisatorisch aangepast moet worden voor
de gewenste schaalvergroting. Dit thema past in de te realiseren doelstelling om medio december 2016 haar
bereik en resultaten te verdubbelen en tevens om voor einde 2017 om 1 tot 10 andere gemeenten mogelijk
aan te laten sluiten op het verder ontwikkelde, in praktijk getoetste en geoptimaliseerde, centrale websysteem.

In 2016 is hard gewerkt om de migratie van een ideële organisatie naar een pioniersorganisatie naar een
professioneel geoutilleerde organisatie met een technische geoptimaliseerd web platform en de toekomstvisie
van structurele groei naar andere gemeentes te kunnen borgen.
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Resultaatgebied 2;

Technische aanpassingen

Inmiddels zijn vele aanpassingen ter optimalisatie van het web-platform uitgevoerd, dit is zowel zichtbaar en
merkbaar in uiterlijk als functionaliteit.
Dit geldt ook voor het unieke backoffice systeem dat steeds verder op gebruikerservaringen wordt verbeterd
en verder geoptimaliseerd voor toekomstige schaalvergroting en verdergaande functionaliteiten. Voorbeelden
hiervan zijn;
● een uitgebreidere zoekfunctie
● een vereenvoudigde inschrijfprocedure
● verbeterde automatische signaalfuncties
● verbeterde administratieve mogelijkheden
● een toekomstige anonieme chatmogelijkheid
Alles is er op gebaseerd te komen tot volledige optimalisering van het laagdrempelige en gebruiksvriendelijke
platform met gewaarborgde anonimiteit dat voor iedereen bereikbaar is.
Daarnaast staan vele, verdergaande functionaliteiten en uitbreidingen klaar voor uitvoering.
Resultaatgebied 3;

Organisatorische aanpassingen

Om de organisatie verder te optimaliseren is veel aandacht besteed aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers
voor:
● handling web-platform en administratie
● werving en vrijwilligersbegeleiding
● marketing, strategische planning en onderzoek
● productontwikkeling en co-creatie
● communicatie online en belcentrale
● interne communicatie en structuur
● externe bedrijfsmatige belangenbehartiging
● directe actieve hulpverlening en activiteiten
Op alle deelgebieden is verregaande vooruitgang geboekt in zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve
procedurele behandeling van alle werkzaamheden.
Naast het faciliteren van de gerealiseerde groei is een verdergaande professionaliseringsslag gemaakt op het
gebied van:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

overlegstructuur verbeterings- en groeiproces
verbeterde documentatie en archiefstructuur
activering doelgroep middels vrijwilligersparticipatie
onderzoek en analyse internationale charity-markt
ontwikkelingsscenario’s toepassing verdienmodellen
ontwikkeling, uitbreiding online strategie– social media
actieve rol gemeentelijke instanties armoedebestrijding
externe benadering en integratie sociale instanties
actieve hulpverlening armoede in-house en extern

●
●
●
●
●
●
●
●
●

vastgelegde werkprocedures en protocollen
verbeterde begeleiding en werving vrijwilligers
actieve marketingplanning en uitvoer strategie
onderzoek en analyse armoedebestrijding
actieve rol binnen het sociale domein en Breda Doet
ontwikkeling, uitbreiding, presentaties-workshops-events
actieve rol landelijke instanties armoedebestrijding
externe benadering en integratie bedrijfsleven
actieve aanwezigheid gerelateerde bijeenkomsten

Daarnaast is tevens aandacht besteed aan de ontwikkeling van mogelijke verdienmodellen voor zelfstandige
kostenvoorziening. Diverse modellen zijn benoemd, adequate invoering vereist echter een significante
vergroting in bereik van het platform alvorens een kostendekkende inkomende geldstroom te kunnen
verwezenlijken.
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Resultaatgebied 4;

Projectkosten om experts uit het werk-/vakgebied (tijdelijk) onderdeel te laten
worden van de organisatie

Kennisbevordering en activatieprojecten verbeteren inzicht in de diverse doelgroepen en bevorderen
tolerantie voor en participatie door álle burgers, waarmee Breda een innovatief voorbeeld is voor andere
gemeenten.
Hierbij is een samenwerkingsverband met Atea aangegaan. Hiervoor is begin 2016 een presentatie gehouden
aan de klantmanagers van Atea, teneinde passende kandidaten te vinden binnen de gewenste
competentiegebieden
Binnen dit project zijn zeven kandidaten geselecteerd, welke allen binnen hun competenties op vrijwillige basis
aan een activeringstraject zijn begonnen. Naast het hervinden van een werkritme en het aanleren van nieuwe
media en het integraal werken in een professionele softwareomgevingen als Office 365, worden ook diverse
trajecten voor kennisvergroting aangeboden middels cursussen en workshops, onder andere via de
Vrijwilligersacademie van Breda Actief.
Van deze zeven kandidaten zijn er inmiddels vier uitgestroomd naar een nieuwe reguliere baan buiten
Steungezin.nl. Hiermee is een blijvende behoefte aan kandidaten vanuit Atea ontstaan voor doorstroom
binnen dit geslaagde en doorlopende activeringstraject.
Een vervelende bijkomstigheid is dat het aanleveren van vrijwilligers in het lopende jaar is gestagneerd. Er is
een dringende behoefte aan 5 vrijwilligers om de inmiddels vacante werkplekken op te vullen en op termijn
worden nog meer kandidaten gezocht vanwege de uitbreiding van werkzaamheden wegens expansie van het
platform.
Als aanleiding en mogelijke oorzaak voor het gebrek aan kandidaten kan de huidige interne reorganisatie
binnen Atea aangewezen worden, wat ook vanuit Atea wordt aangegeven.
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Resultaatgebied 5;

Bijdragen aan het terugdringen van vooroordelen en stigma´s rondom de
doelgroep

Steungezin.nl heeft mede als doel om uitvoerende werkzaamheden grotendeels te laten verrichten door
vrijwilligers/mensen uit de doelgroep zelf. Deze worden met toestemming en behoud van uitkering bemiddeld
door Atea, de uitvoerende partij in de gemeente voor de Participatiewet. De medewerkers worden informeel
begeleid, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van de kwaliteiten van de vrijwilliger.
Aan deze nieuwe manier van het inzetten van de doelgroep voor de doelgroep en als middel om mensen in
armoede en/of in een uitkeringssituatie een gezicht te geven om huidige vooroordelen weg te nemen.
Aan dit project van Steungezin.nl is op het platform van Movisie.nl en het magazine “Armoede en schulden
Nederland uit” veel aandacht besteed. Dit magazine van Eropaf! en Movisie brengt de veranderingen in de
aanpak van armoede en schulden in beeld. Hierin worden vernieuwende initiatieven zichtbaar gemaakt en het
geeft een overzicht van het speelveld en de mogelijkheden om armoede en schulden Nederland uit te krijgen.
Tijdens “Het Nationaal Laboratorium Armoede en Schulden Nederland uit!” in Amsterdam is de manier van
aanpak van Steungezin.nl veel besproken en onder de aandacht geweest. Hieruit zijn diverse samenwerkingen
en informatie-uitwisselingen ontstaan met diverse partijen als de Hogeschool Amsterdam en diverse landelijke
armoede gerelateerde instanties.
Hiermee heeft Steungezin.nl zich een plaats weten te verwerven aan de voorkant van opkomende
ontwikkelingen op het gebied van armoedebestrijding.
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Publicaties in (vak)bladen
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“Balans
2016”

Toelichting:
De gestegen liquide middelen en schulden op korte termijn zijn gerelateerd aan de ontvangen subsidie 2016
van de gemeente Breda welke deels nog niet is besteed.
De reserves zijn toegenomen door het batig saldo van 2016.
De vorderingen op korte termijn betreffen met name de nog te ontvangen loonsubsidie als gevolg van
indiensttreding van 2 werknemers met voorheen een bijstandsuitkering.
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“Saldo baten
en lasten
2016 licht
positief”

Staat van baten en lasten 2016

BATEN in €
Subsidies en bijdragen
Eigen bijdrage profielhouders
Bijdrage donateurs

Totale baten

Realisatie
2016

Realisatie
2015

36.485

17.500

658

564

1.734

444

38.876

18.508

21.418

-

4.167

12.042

966

959

LASTEN in €
Salariskosten/inhuur expertise
Afschrijvingen
Huisvesting en kantoor
Marketing en communicatie
Verzekeringen

3.052

-

516

498

1.817

1.062

Bankkosten

703

716

Administratiekosten

702

-

Matches pro:feelers

1.787

-

Telefoon/hosting/website

Overige

Totale lasten
Saldo baten en lasten

844

874

35.972

16.151

2.905

2.357

Toelichting:
De subsidies en bijdragen bestaan uit de ontvangen gelden vanuit PIN, de loonsubsidie 2016, overige
ontvangsten (waaronder het bestede deel Rotary gelden) en het bestede deel van de gemeentelijke subsidie
2016.
De eigen bijdrage van profielhouders en de bijdrage van donateurs zijn gestegen door het toegenomen aantal
matches in 2016 t.o.v. 2015.
Salariskosten hebben betrekking op een 3-tal werknemers (twee voorheen ìn de bijstand) die tegen een
beperkte vergoeding in dienst zijn getreden en vrijwilligersvergoedingen.
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De afschrijvingskosten waren in 2015 eenmalig hoog door het buiten gebruik
stellen van het oude internet platform. Door het professionaliseren van de
marketing en communicatie zijn de uitgaven voor drukwerk en promotie
toegenomen en vanaf 2016 apart gepresenteerd.

“Grondslagen zijn
ongewijzigd”

De administratiekosten hebben betrekking op het laten verzorgen van de salarisadministratie en de kosten voor de beoordelingsopdracht inzake de subsidieverantwoording.
De overige kosten zijn toegenomen als gevolg van het toegenomen activiteitenniveau van de Stichting en de
gerealiseerde matches.

Algemene toelichting grondslagen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
De jaarcijfers zijn opgesteld op basis van historische kosten.
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS
Materiële vaste activa
De in het bedrijf aangewende duurzame bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde. De
afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur.
Er wordt afgeschreven vanaf het jaar van ingebruikname.
RESULTAATBEPALING
Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen de subsidies, bijdragen donateurs en
profielhouders en overige baten en de kosten en andere lasten over het boekjaar.
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd;
Uitgaven en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de balans verwerkt en indien zij
bekend zijn op het moment van opmaken van het jaarverslag.
AFSCHRIJVINGEN
De afschrijvingen op de materiële activa worden toegerekend door middel van vaste percentages van
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte levensduur.
Voor het internet platform is een levensduur van 3 jaar gecalculeerd.
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Nog meer verhalen achter de feiten en cijfers III
Communicatie en Social Media
Onderstaand enige verzamelde Facebookverhalen om een kleine impressie te geven van de ontwikkelde
activiteiten binnen Steungezin.nl van einde 2016 op weg naar 2017;
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