
 

 

Financiële Hulpverlening in 2015 

Vooraf 

Dit is het geïntegreerde jaarverslag van de verschillende vormen van financiële individuele 

ondersteuning die wordt verleend door de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage 

(PGG). Het gaat om 

1) De individuele hulp die via Stek vanuit de Parkstraat wordt verleend 

2) De aanvullende hulp van de Commissie Bijstandszaken (CBZ) van de Diaconie 

3) De ondersteuning die wordt verleend door het steunpunt voor migrantenkerken, de Stichting 

Migranten en hun Organisaties (SMO) 

4) De financiële hulp die wordt verleend vanuit de diaconale locaties van Stek en door wijkdiakenen 

van de PGG 

 

 

1) Individuele hulp vanuit de Parkstraat 

De Protestantse Diaconie van 

Den Haag geeft Stek opdracht tot 

het verlenen van bijstand – in 

welke vorm dan ook – aan 

personen in Den Haag die in 

zodanige omstandigheden 

verkeren of dreigen te geraken 

dat hun maatschappelijke welzijn 

daardoor is of wordt bedreigd. 

Hoe gaat de verlening van 

financiële hulp door Stek in zijn 

werk? 

Wekelijks komen er via mail of 

telefoon vragen van hulpverleners voor Individuele Hulp binnen op de Parkstraat. Het gaat daarbij 

vaak om vragen die ‘wijkoverstijgend’ zijn, dus niet (kunnen) worden behandeld door wijkdiaconieën 

of medewerkers op Steklocaties. Dit kan zijn omdat het ondersteuning betreft van mensen zonder 

vaste of gedocumenteerde verblijfplaats (asielzoekers, daklozen, ongedocumenteerden). Daarnaast 



komen veel aanvragen binnen van regionale of landelijke instanties als Parnassia, Leger des Heils, 

Vluchtelingenwerk of SHOP. Ook komen er incidenteel mensen aan de balie van de Parkstraat, omdat 

zij de weg in de Haagse hulpverlening niet goed kennen of omdat zij in het verleden door Stek of de 

Diaconie geholpen zijn. 

De medewerker Individuele Hulpverlening reageert op vragen per telefoon, per mail  of aan de balie 

en adviseert en verwijst door. Zij wordt daarbij secretarieel ondersteund en doet wekelijks een 

beroep op een of meer vrijwilligers en stagiairs. Alle hulpvragen worden zo snel mogelijk na 

binnenkomst beantwoord en afgehandeld, in het algemeen binnen enkele werkdagen. 

Een deel van de vragen, namelijk dat deel dat het mandaat van € 250 van de Individuele 

Hulpverlening te boven gaat, wordt doorverwezen naar de Commissie Bijstandszaken (CBZ). Deze 

Commissie heeft een eigen jaarverslag. 

 
Voorwaarden voor hulp 

 
Bij een eerste contact met een hulpverlener of tussenpersoon wordt het onderstaande lijstje  

voorwaarden besproken of toegestuurd: 

 De cliënt woont in Den Haag 

 De cliënt kan geen beroep doen op een eigen netwerk of op andere voorzieningen, 

bijvoorbeeld bijstand van de Gemeente Den Haag, andere fondsen zoals SSSF of Stichting 

Zorg en Bijstand. In de praktijk van de laatste drie jaren betekent dit dat voornamelijk 

mensen in broodnood en ongedocumenteerden geholpen kunnen worden, omdat voor de 

andere hulpvragen veelal andere voorzieningen of fondsen zijn. 

 De aanvraag wordt gedaan door een hulpverlener (maatschappelijk werker, diaken, e.d.). 

 De hulp is eenmalig en er wordt door de hulp weer perspectief voor de cliënt gecreëerd. 

 De aanvraag wordt gedaan op een aanvraagformulier van Stek, verkrijgbaar via 

jvanveelen@stekdenhaag.nl of 070-3181616 (vragen naar Jenneke). Dit formulier moet zo 

volledig mogelijk ingevuld worden, extra informatie mag toegevoegd worden. 

 De benodigde hulp is niet groter dan € 250. Als de benodigde hulp meer dan € 250 bedraagt 

kan de hulpverlener overwegen een aanvraag bij de Commissie Bijstandszaken (CBZ) te doen. 

 

Signalering en administratie 

 

Het aanvraagformulier wordt  gebruikt om de situatie van de cliënt en zijn of haar probleem  duidelijk 

te krijgen en om de administratie van de hulpvragen te stroomlijnen. Daarnaast kan door het 

verzamelen van een aantal gegevens betreffende de cliënten ook gesignaleerd worden welke 

groepen mensen in financiële problemen geraken. Deze signalen worden doorgegeven aan het 

management van Stek en vinden indien nodig hun weg naar de mensen in Den Haag die invloed 

hebben op het armoedebeleid van de gemeente. 

mailto:jvanveelen@stekdenhaag.nl


Een deel van de verzamelde gegevens wordt vijf jaar lang opgeslagen om het verloop van de 

hulpverlening te kunnen nagaan. 

Ontwikkelingen in 2015: gevolgen crisis nog steeds merkbaar 

 

In 2015 werden bij Stek aan de Parkstraat 1047 

aanvragen ingediend (in 2014: 1035), waarvan er 

899 (860) werden toegewezen. Daarmee lijkt het 

aantal aanvragen te stabiliseren na een 

jarenlange toename van tussen de 10 en 20% 

per jaar. Maar gezien het nog steeds hoge aantal 

kan worden geconstateerd dat de gevolgen van 

de financiële en economische crisis nog niet 

voorbij zijn. Aan het begin van de financiële crisis 

in 2008 bedroeg het aantal aanvragen 276 per 

jaar!  

Aan de individuele hulp vanuit de Parkstraat gaf 

de Diaconie in 2015 € 116.025 uit (2014: € 

120.534). 

De redenen waarom mensen zich bij de Diaconie 

melden, zijn zeer divers. Maar het heeft de 

afgelopen jaren niet geholpen dat er fors op de psychiatrische hulpverlening is bezuinigd, dat de 

loketfunctie van gemeentelijke instanties is gereduceerd, dat ziektekostenverzekeringen boetes 

blijven verzenden voor achterstallige premies en dat de belastingdienst achterstanden inloopt en 

naheffingen verzendt waarvoor 

een betalingsregeling lastig te 

regelen is. Een voorbeeld van 

beleid dat tot merkwaardige 

gevolgen leidt is de 5 euro-

maatregel: mensen zonder 

geldige papieren betalen voor 

elk medicijn dat voorgeschreven 

wordt, telkens 5 euro aan de 

apotheek. In 2015 is daaraan 

door de individuele hulp van de 

Diaconie € 5323 uitgegeven (in 

2014 € 4400). 

 

 

De cliënten komen vooral binnen via de medewerkers van Stek, Parnassia en VluchtelingenWerk en 

de Gemeente Den Haag. Het gaat in bijna de helft van de aanvragen om alleenstaande mannen 

tussen de 25 en 45 jaar. Bij de aanvragen zijn 658 kinderen betrokken (2014: 584). Ruim 36% van de 

aanvragers is in Nederland geboren. Van de aanvragers heeft 73% een verblijfsvergunning, leeft ruim 

43% van een uitkering en heeft ruim 45% tijdelijk geen enkel inkomen. 

De man woont in een Haags park. En bijna 

dagelijks doet hij boodschappen, dan neemt hij 

simpel eten voor zichzelf en kattenvoer mee. Hij 

heeft geen kat, het voer is bestemd voor de 

dieren in het park, waar hij voor zorgen moet. En 

betalen kan hij zijn boodschappen niet, want hij 

heeft geen geld. Vroeger kon hij zijn UWV-

uitkering contant ophalen. Maar de kasfunctie 

van deze instantie is afgeschaft en daarmee is zijn 

laatste mogelijkheid om de uitkering te innen 

verloren gegaan. Want hij vertrouwt de staat 

niet, wil dus niet in staatssystemen geregistreerd 

staan en daardoor kan hij geen identiteitsbewijs 

aanschaffen. Ook in het gemeentebestand 

weigert hij zich te laten inschrijven. De man heeft 

overduidelijk een psychische stoornis, maar er 

wordt nauwelijks naar hem omgekeken. 



 

In de bijlage hierna zijn de jaarcijfers 2015 van de Individuele Hulp vanuit de Parkstraat 

gespecificeerd. 

2) Commissie Bijstandszaken 

Voor bedragen groter dan € 250 tot een maximum van € 

1.150,- (in 2016 verhoogd tot € 1.400,-) heeft de Diaconie 

een Commissie Bijstandszaken (CBZ). Via de CBZ werd in 

2015 € 31.253 uitgekeerd (2014: € 24.519). Het aantal 

aanvragen dat de CBZ in 2015 bereikte was bijna gelijk aan 

het aantal aanvragen in 2014: 55 tegenover 54 in 2014. 

Van de aanvragen werd in 2015 85% toegewezen.  

Gezien de bijzondere aard van het werk van de CBZ 

kunnen trends in het aantal en de herkomst van 

aanvragen niet representatief worden genoemd voor de 

ontwikkelingen in de stad. Daarnaast vormt de bijstand 

van de CBZ slechts een fractie van de financiële nood die 

hulpverlenende instanties in Den Haag signaleren. Door 

de ‘achterliggende’ positie heeft zij echter een bijzondere 

rol: voor de aanvragers en hun cliënten betekent een 

aanvraag bij de CBZ vaak letterlijk een laatste strohalm om in financieel opzicht te kunnen te 

overleven. 

De Commissie  vat in haar verslag enkele voorbeelden samen van specifieke problemen die zich bij de 

aanvragers voordoen: 

* problemen ten gevolge van ‘bureaucratische imperfectie’ 

* het verschijnsel van cumulatie van problemen 

* de problemen die slachtoffers van mensenhandel ondervinden. 

De aanvragen die bij de Commissie Bijstandszaken binnenkomen, zijn vooral afkomstig van 

Vluchtelingenwerk, de Stichting Samenwerkende Sociale Fondsen (SSSF) en van Stekmedewerkers op 

de diaconale locaties. 

Op vakantie… 

Een medewerkster van de GGD belt mij: er ligt een Duitse meneer in het MC Haaglanden. Hij was op 

vakantie in Den Haag en is daar overvallen. Portemonnee en alle kostbare spullen kwijt, en ook nog 

flink gewond geraakt. Hij belandde zelfs in het ziekenhuis. Morgen wordt hij ontslagen uit het 

ziekenhuis, maar dan duurt het nog twee dagen voordat hij naar huis terug kan. De GGD zorgt dat hij 

voor die twee dagen op een crisisplek wordt opgevangen. Maar hij heeft ook medicijnen nodig, 

voornamelijk pijnstillers, en wat antibiotica. Meneer is wel verzekerd in Duitsland, en ook wel voor 

het buitenland, maar moet zijn medicijnen in de apotheek eerst contant betalen voordat hij ze krijgt. 

Dan kan hij het geld later terugkrijgen van zijn verzekering. Alleen heeft deze meneer niets meer om 

mee te betalen. En ook geen familie achter de hand om hem te helpen. 

Ik bel de apotheek om na te vragen of er geen uitzondering op deze regel gemaakt kan worden. Nee, 

het is voor de apotheek niet mogelijk deze kosten bij een Duitse verzekering te claimen. Dus er moet 

ter plekke betaald worden. Ik stuur de apotheek een mail waarin de betaling wordt gegarandeerd en 

ontvang  per kerende post de nota. De Duitse toerist, die zoveel pech heeft gehad, kan zijn medicatie 

ophalen om de komende dagen zonder al te veel pijn  door te komen. 

De medewerkster van de GGD stuurt een bedankje. (Jenneke van Veelen) 

 



In een zeldzaam geval, waarin de hulpvraag het maximale bedrag dat de CBZ kan toewijzen 

overschrijdt, kan  een aanvraag rechtstreeks worden voorgelegd aan het moderamen van de 

Diaconie. 

De Commissie Bijstandszaken doet afzonderlijk verslag van haar werkzaamheden. Voor meer 

analyses en gedetailleerde gegevens verwijzen wij naar dit verslag dat achter dit verslag is gevoegd. 

3) Migrantenkerken 

Den Haag telt meer dan honderd migrantenkerken. De Stichting Migranten en hun Organisaties 

(SMO) is een steunpunt voor deze kerken en houdt kantoor in het pand van Stek en Diaconie aan de 

Parkstraat. Ook SMO verleent door middel van de bij haar aangesloten migrantenkerken individuele 

hulp aan kerkleden die in de problemen zijn geraakt. De Diaconie stelde daarvoor in 2015 € 18.000 

beschikbaar. De migrantenkerken verleenden in 2015 aan 216 mensen individuele financiële hulp 

(2014: 229). Zie voor een overzicht van de via de SMO verleende individuele hulp de bijlage. 

 

4) Locaties en wijkdiaconieën 

Behalve vanuit de Parkstraat wordt er ook via de diaconale locaties van Stek, onder andere via de 

diverse Raad & Daad balies, hulp geboden aan mensen in acute nood. Het gaat dan meestal om 

kleine bedragen; bij grotere bedragen worden mensen doorverwezen naar de Individuele Hulp van 

de Parkstraat. De kosten van deze incidentele ondersteuning worden grotendeels gedekt door 

fondsen als de SSSF en Zorg en Bijstand. 

Ook wijkdiakenen verlenen in enkele gevallen directe individuele hulp. Deze kosten worden 

verantwoord in de jaarrekeningen van de afzonderlijke wijkdiaconieën. In 2016 werd in de vorm van 

giften en andere ondersteuning door wijkdiaconieën € 35.542 aan mensen uitgekeerd. 

Toekomstperspectief 

Naar het zich laat aanzien zal het aantal mensen dat een beroep doet op de financiële hulpverlening 

niet meer in die mate toenemen als in de voorgaande jaren en wellicht zelfs stabiliseren. De Diaconie 

zal zich ervoor inzetten de verschillende onderdelen van deze financiële hulpverlening in de 

toekomst nog meer te stroomlijnen en zorg te dragen voor handhaving en zo mogelijk verbetering 

van de kwaliteit van de hulpverlening. 

 

Ten slotte  

Er bestaat geen waterdicht opvangsysteem van mensen die om welke reden dan ook in situaties 

terechtkomen die hen financieel, economisch en sociaal kwetsbaar maken, hoe graag de overheid 

dat ook zou willen. Soms krijgen organisaties als de Diaconie en Stek wel eens te horen dat hun werk 

‘eigenlijk’ overbodig is omdat in alles wordt voorzien. Het is wishful thinking – was het maar zo – en 

blijkt in de praktijk van ons werk niet te kloppen. In een stad als Den Haag, waar 20% van de 

inwoners op de rand van of onder het wettelijke bestaansminimum leven, zijn er nog (te) veel 

mensen die door de mazen van het verzorgingsnet vallen. De financiële hulpverlening van de 

Diaconie is dus noodzakelijk. We doen het werk graag, dat wel, maar altijd onder protest tegen een 



samenleving die armoede niet alleen toelaat, maar soms ook genereert. 

 

Recapitulatie 2015 Financiële Hulpverlening Protestantse Diaconie Den Haag 

 

Individuele hulp vanuit de Parkstraat:   € 116.025 

Ondersteuning via de Commissie Bijstandszaken: €   31.253 

Ondersteuning via migrantenkerken:   €   18.000 

Ondersteuning via wijkdiaconieën:   €   35.542 

Totaal:                    € 200.820 

Personeelslasten en vrijwilligerskosten:    €   79.000 

 

 

 


