
Terugblik over ruim vijf jaar voorzitterschap 

 

In oktober 2013 werd ik voorzitter van Stichting Urgente Noden Nederland. De 

hoofdtaak van SUNN was en is de uitrol van lokale bureaus en de ondersteuning van 

bestaande SUN-noodhulpbureaus en andere initiatieven gericht op urgente noden. 

SUNN kent heeft een publiek-privaat samenwerkingsmodel waarin overheden, 

instellingen en vermogensfondsen samenwerken. Een model dat bij de uitrol centraal 

staat. We krijgen voor de verdere verspreiding subsidie van diverse fondsen en de 

rijkoverheid (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Andries de Jong 

was in die tijd de immer actieve directeur. In zijn tijd zijn er een groot aantal nieuwe 

lokale SUN-bureaus geïnitieerd en opgericht. Ook vond toen het eerste Breed 

Maatschappelijk Noorderheide-Overleg plaats: een ontmoeting van SUN Nederland 

met een groot aantal stakeholders als instellingen, lokale overheden, bestuurders en 

directeuren van lokale bureaus en experts.   

Dat Breed Maatschappelijk Overleg heeft onze agenda mede bepaald voor de jaren 

daarna. Andries nam afscheid toen Nathalie Boerebach in februari 2017 als directeur 

aantrad. We hebben hem feestelijk uitgeluid en hem bedankt voor de vele vele jaren 

waarin hij zijn energie aan de noodhulp in Nederland heeft besteed. Ook van 

Andries’ staf hebben we toen afscheid genomen, waardoor de ruimte ontstond voor 

de nieuwe directeur om met door haar uitgekozen ondersteuners het werk voort te 

zetten. Anders dan voorheen wordt de directeur niet langer als zelfstandige betaald, 

maar heeft SUNN de nieuwe directeur in dienst genomen. Zij kiest zo nodig voor 

haar ondersteuning flexibel uit welke mensen als ZZP-er bij het werk worden ingezet.  

Sinds begin 2017 zijn onder haar leiding opnieuw een groot aantal stappen gezet om 

SUNN meer zichtbaar te maken. Ik noem: 

• Een nieuwe website zag het licht 

• Het Landelijk Beraad met de lokale noodhulpbureaus werd geïntensiveerd om 

te komen tot een samenwerking en gezamenlijke strategie t.a.v. de noodhulp 

• Meer en meer fondsen worden aangezocht om de positie van SUNN en de 

lokale bureaus te versterken  

• Veel nieuwe initiatieven werden ondersteund en uitgelokt om tot meer lokale 

SUN-noodhulpbureaus te komen, nu ook in zuidelijk Nederland 

• Vier bijeenkomsten met verschillende partijen, uitmondend in een nieuw Breed 

Maatschappelijk Noorderheide-Overleg, werden georganiseerd; de vijf 

verslagen daarvan zijn via de SUNN-website beschikbaar 

• Eerste gesprekken hebben plaatsgevonden om de kennisfunctie van SUNN te 

versterken en de informatievoorziening van en over de noodhulp beter te 

organiseren  

Ik ben blij dat in deze ruim vijf jaar zoveel stappen vooruit zijn gezet om de noodhulp 

in Nederland onder de aandacht te brengen en beter toegankelijk te maken voor alle 

Nederlanders. 

Er is ook nog veel te wensen. Ik hoop dat de komende jaren: 



• De dekking van de SUN-noodhulpbureaus in Nederland nog groter wordt, 

waardoor tenminste 60% of meer van de Nederlandse bevolking een beroep 

kan doen op noodhulp indien dat aan de orde is 

• Armoede breed en vooral pragmatisch wordt aangepakt en met name de rol 

van de Nederlandse overheid en de publieke organisaties die 

schuldverhogend werken zichtbaar wordt en het debat tot politieke 

oplossingen leidt 

• De toegang tot noodhulp voor groepen, die thans moeilijk bereikt worden, 

verbetert; het gaat bijvoorbeeld om groepen met een migrantenachtergrond 

(waaronder ook vluchtelingen) die ook onze aandacht nodig hebben 

• De samenwerking met de kerkelijke fondsen geoptimaliseerd wordt 

• Overheden en vermogensfondsen SUNN blijven ondersteunen om de 

publiek-private samenwerking vorm te kunnen geven volgens een model dat 

niet alleen een uniek, maar vooral goed werkend, is gebleken om noodhulp 

aan te pakken. 

Het was me een groot genoegen om ruim vijf jaar de bijzondere en gemotiveerde 

groep mensen die het bestuur van SUNN vormen voor te zitten. Dat een groep 

mensen met zulke verschillende achtergronden zich committeren aan een belangrijk 

gezamenlijk doel, noodhulp, stemt mij uiterst dankbaar.   

Ik wens mijn opvolger Hans Spigt heel veel succes bij het verder uitrollen van de 

mooie boodschap van SUNN! 

 

Voorschoten 29 mei 2019 

Thijs Malmberg, voorzitter SUNN tot 27 mei 2019 
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