
SUN Nederland en Sterk uit Armoede gaan unieke samenwerking aan  
 

De organisaties Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) en Sterk uit Armoede starten vanaf 
januari 2022 een driejarige samenwerking. Samen gaan zij aan de slag binnen vier Aanjaagteams in 
Nederland om zodoende meer gemeenten in aanraking te brengen met SUN-noodhulpbureaus. Ook 
gaan zij goede voorbeelden rondom armoede, schulden en urgente noden breed verspreiden en 
verbeterpunten in (aanpak van) beleid op de agenda zetten. Elk Aanjaagteam bestaat uit een 
medewerker van SUNN en een ervaringswerker van Sterk uit Armoede. Deze vorm van 
samenwerking is uniek en nog nooit eerder zo uitgevoerd in Nederland. 
 
Ondanks alle voorzieningen die Nederland rijk is, hebben duizenden mensen in Nederland toch urgente 
financiële problemen. Als er geen (tijdige) voorzieningen zijn bij de gemeente kunnen deze mensen via 
dienst- en hulpverleners noodhulp aanvragen bij een SUN-noodhulpbureau. Deze kan dan bijspringen 
met een (eenmalige) gift of een renteloze lening uit het Sociaal Leenfonds. SUN-noodhulpbureaus 
voorkomen op deze manier veel persoonlijk leed, onnodige escalatie en maatschappelijke kosten. Ook 
biedt deze vorm van ondersteuning nieuw perspectief omdat deze naar gelang de situatie werkt als 
vangnet of als springplank voor volwassenen en kinderen met urgente noden, waardoor zij hun balans 
kunnen hervinden. 
 
SUN Nederland heeft als ambitie dat deze vorm van noodhulp landelijk voor iedereen toegankelijk 
wordt, omdat zij vindt dat noodhulp niet van toeval mag afhangen. Om die reden start SUNN in de 
periode 2022-2025 met een driejarig traject met vier Aanjaagteams die ervoor gaan zorgen dat de 
dekking door noodhulp in Nederland stijgt.  
Sterk uit Armoede ziet zichzelf als emancipatiebeweging van, voor en door de mensen die in armoede 
leven. Met behulp van opgeleide ervaringsdeskundigen in (generatie)armoede en sociale uitsluiting 
willen zij de verbinding leggen tussen de leefwereld van hen die in armoede leven en de 
systeemwereld. 

 

De driejarige samenwerking versterkt de aanpakken van beide organisaties. In het hele land werken de 
komende drie jaar tandem-duo’s die zich inzetten voor SUN-noodhulpbureaus en het bredere 
vraagstuk rondom armoede, schulden en urgente noden. Daarbij kunnen de vier SUNN-medewerkers 
alle kennis en ervaring die SUNN heeft opgedaan op het brede terrein van noodhulp helpen 
verspreiden en gemeenten ondersteunen bij de totstandkoming van een noodhulpbureau. Terwijl de 
ervaringswerkers op basis van hun persoonlijke ervaringen en opleiding een belangrijke rol kunnen 
spelen in de benodigde systeemverandering. Deze aanpak werkt door op verschillende niveaus: 
binnen gemeenten, binnen dienst- en hulpverlenende organisaties en binnen de huishoudens die het 
betreft. 
 

De Aanjaagteams starten in 2022 in de volgende regio’s:  

Regio 1: Limburg en Brabant  

Regio 2: Zeeland en Zuid-Holland  

Regio 3: Noord-Holland, Flevoland, Utrecht  

Regio 4: Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland (de provincies Groningen en Friesland 
zijn bijna volledig aangesloten bij een SUN-noodhulpbureau).  
 
Heeft u(w organisatie/gemeente) interesse in onze aanpak en wilt u in gesprek raken met een 
Aanjaagteam in uw regio?  
Laat het ons weten via info@sunnederland.nl zodat we in 2022 een werkbezoek kunnen inplannen! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUN Nederland is de ontwikkelorganisatie van SUN-noodhulpbureaus, Sterk uit Armoede wil armoede 
doorbreken met de mensen die het betreft.  
 
Voor meer informatie:  

mailto:info@sunnederland.nl


SUN Nederland, Nathalie Boerebach (directeur) info@sunnederland.nl / 0651387989.  
Sterk uit Armoede, Peter Elmont (directeur) info@sterkuitarmoede.nl /06-57551614 
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