
Stichting Budget Support Assen 

Hulp & ondersteuning bij Financiële problemen 

 
 

overzicht activiteiten 2021 
 

Aantal ingeschreven cliënten  op  1-1-2021 236 

Aantal vrijwilligers                    21 

Aantal stagiaires Social Work 5 

Aantal vrijwilligers met afstand tot arbeidsmarkt 7 

 
 
reguliere activiteiten 

januari/februari 

 

 Nieuwe inschrijvingen Sociale Winkel 23 

 Aanvragen noodhulp 6 

 Verwijzingen naar ketenpartners 11 

 Geholpen cliënten Consulententeam 7 

 Begeleidde vrijwilligers met afstand tot arbeidsmarkt  7 

 Vrijwilligers/cliënten die betaald werk hebben gevonden 2 

 Begeleiding uitvoering taakstraf i.s.m. reclassering 1 

 

Noodhulp: 
 3 maal voedselpakket ter overbrugging inschrijven Voedselbank  
 Inrichting woning slachtoffer toeslagenaffaire 
 babyuitzet 
 2 laptops iv.m. scholing/sollicitatie 
 tablet i.v.m. leerachterstand kind i.s.m. nationaal fonds kinderhulp 
 fiets alleenstaande moeder zonder vervoer 

 
Verwijzingen ketenpartners: 

 3 maal aanvraag vanuit wijkteams/medewerkers Vaart Welzijn 
 eenmaal aanvraag vanuit WPDA 
 eenmaal aanvraag vanuit Humanitas Thuisadministratie 
 eenmaal aanvraag vanuit huisarts 
 eenmaal aanvraag vanuit GGZ 
 eenmaal vanuit de Trans 

 
Uitleen gelegenheidskleding: 



 2 maal sollicitatie 

 
 
 
 

maart/april 

 

 Nieuwe inschrijvingen Sociale Winkel 29 

 Aanvragen noodhulp 3 

 Verwijzingen naar ketenpartners 9 

 Geholpen cliënten Consulententeam 8 

 Begeleidde vrijwilligers met afstand tot arbeidsmarkt  7 

 Vrijwilligers/cliënten die betaald werk hebben gevonden 1 

 Begeleiding uitvoering taakstraf i.s.m. reclassering 1 

 

Noodhulp: 
 4 maal voedselpakket ter overbrugging inschrijven Voedselbank  
 legitimatiebewijs t.b.v. aanvraag uitkering  
 babyuitzet 
 3 laptops iv.m. scholing/sollicitatie/sociale isolatie i.v.m. handicap 
 schoolboeken i.s.m. nationaal fonds kinderhulp 
 teken/schilderartikelen voor cliënt met burn-out t.b.v. therapie 
 schoolgeld meisje die net 18 was geworden, net ontslagen uit jeugdzorginstelling, geen 

vaste verblijfplaats- i.s.m. Nationaal Fonds Kinderhulp 
 Schoolspullen voor kinderen van ouders met eigen bedrijf, in financiële problemen, op 

wachtlijst voor schuldhulptraject  
 

Verwijzingen ketenpartners: 
 vijfmaal aanvraag vanuit wijkteams/medewerkers Vaart Welzijn 
 eenmaal aanvraag vanuit WPDA 
 eenmaal aanvraag vanuit Humanitas Thuisadministratie 
 eenmaal aanvraag vanuit GGZ 
 eenmaal aanvraag vanuit kerkgemeenschap 

 
Uitleen gelegenheidskleding: 

 feestelijke gelegenheid  

 

 
mei/juni 

 

 Nieuwe inschrijvingen Sociale Winkel 18 

 Aanvragen noodhulp 8 



 Verwijzingen naar ketenpartners 8 

 Geholpen cliënten Consulententeam 9 

 Begeleidde vrijwilligers met afstand tot arbeidsmarkt  6 

 Vrijwilligers/cliënten die betaald werk hebben gevonden 1 

 Begeleiding uitvoering taakstraf i.s.m. reclassering 2 

 

 

Noodhulp: 
 eenmaal voedselpakket ter overbrugging inschrijven Voedselbank  
 financiële gift voor gezin in financiële moeilijkheden als gevolg van toeslagenaffaire 
 groot voedsel/verzorgingspakket cliënt GGZ die geen financiële middelen had, 

uitbehandeld was en aanvraag uitkering nog niet rond was.   
  2 maal laptop i.v.m. scholing/sollicitatie 
 mobiele telefoon voor client die bereikbaar moest zijn voor WPDA en hulpverlening 
 elektrische fiets voor meisje met hartafwijking i.s.m. Nationaal Fonds Kinderhulp 

 
Verwijzingen ketenpartners: 

 3 maal aanvraag vanuit wijkteams/medewerkers Vaart Welzijn 
 tweemaal noodhulpaanvraag vanuit WPDA 
 eenmaal vanuit GGZ 
 tweemaal vanuit interzorg 
 eenmaal vanuit bewindvoerder 

 
Uitleen gelegenheidskleding: 

 eenmaal sollicitatie 

 
 

juli/augustus 

 

 Nieuwe inschrijvingen Sociale Winkel 38 

 Aanvragen noodhulp 12 

 Verwijzingen ketenpartners 7 

 Geholpen cliënten Consulententeam 7 

 Begeleidde vrijwilligers met afstand tot arbeidsmarkt  6 

 Vrijwilligers/cliënten die betaald werk hebben gevonden  

 Begeleiding uitvoering taakstraf i.s.m. reclassering 1 

 

Noodhulp: 
 3 maal voedselpakket ter overbrugging inschrijven Voedselbank  
 kleding voor dak en thuisloze 
 2maal babyuitzet 
 laptop iv.m. scholing/sollicitatie 



 verzorgings en voedselpakket voor gezin in grote financiële problemen  
 mobiele telefoon eenzame cliënt 
 tablet chronisch zieke/ gehandicapte cliënt  

 
Verwijzingen ketenpartners: 

 2 maal aanvraag vanuit wijkteams/medewerkers Vaart Welzijn 
 eenmaal aanvraag vanuit WPDA 
 eenmaal aanvraag vanuit GGZ 
 Eenmaal vanuit Van Boeijenoord 

 
 
 

september/oktober 

 

 Nieuwe inschrijvingen Sociale Winkel 28 

 Aanvragen noodhulp 4 

 Verwijzingen ketenpartners 5 

 Geholpen cliënten Consulententeam 9 

 Begeleidde vrijwilligers met afstand tot arbeidsmarkt  6 

 Vrijwilligers/cliënten die betaald werk hebben gevonden 1 

 Begeleiding uitvoering taakstraf i.s.m. reclassering 2 

 

Noodhulp: 
 Noodhulp:  
 financiële gift meisje i.v.m. reiskosten UMCG, bezoeken ernstig zieke ouder 
 laptop iv.m. scholing/sollicitatie 
 financiële gift, aflossing schuld palliatieve cliënt 
 dagje uit gefinancierd voor palliatieve cliënt   
 fiets voor cliënt met nieuwe baan, geen vervoer  
 fiets meisje op AZC die dagelijks enkele km naar school moest lopen 

 
Verwijzingen ketenpartners: 

 4 maal aanvraag vanuit wijkteams/medewerkers Vaart Welzijn 
 3 maal aanvraag vanuit WPDA 
 Eenmaal vanuit GGZ 
 Eenmaal vanuit interzorg 
 Eenmaal vanuit begeleid woontraject 

 
Uitleen gelegenheidskleding: 

 2 maal sollicitatie 

 

 

 



Overige activiteiten 

 

Verzorgingsproducten (tandenborstel, tandpasta, 
douchegel etc) 

320 maal verstrekt 

Maandverbandpakket 90 maal verstrekt 

Maaltijden voor sociaal zwakken, chronisch 
zieken, eenzame ouderen, mensen boven 
voedselbanknorm  

80 maaltijden verstrekt 

Inschrijvingen via samenwerking voedselbank 48 gezinnen 

kledingpakketten samengesteld na aanvraag 
vanuit zorginstelling  

67 maal  

  

Sinterklaas Actie 300 kinderen voorzien van cadeaupakket 

Kerstpakketten Actie i.s.m andere partijen 700-800 pakketten verstrekt 

 

 

 

Aantal verwijzingen/ondersteuning in aanvragen ketenpartners 

 

Voedselbank 23 

Vaart Welzijn 29 

WPDA 37 

Financieel Regisseurs gemeente Assen 17 

Taalhuis Assen 2 

Stichting Present Assen 23 

Humanitas kindervakantieweken/dagen 3 

Stichting Weekje Weg 5 

Nationaal Fonds Kinderhulp 16 

Stichting Leergeld 23 

Diaconie PKN 7 

Cosis daklozenopvang 1 

 

 

 

Netto kostenbesparing d.m.v.  vroegsignalering/ondersteuning/re-integratie 

 

 

6 personen die d.m.v. onze ondersteuning en adviezen vanuit een 
uitkering werk hebben gevonden/konden behouden.  

€ 6000 p.m. 
gebaseerd op hoogte uitkering 



7 vrijwilligers met afstand tot arbeidsmarkt, eenzaamheid en 
andere sociale problematiek. Leveren via participatie een positieve 
bijdrage aan samenleving leveren. 

€ 2100 p.m. 
gebaseerd op tarieven re-integratie 
trajecten a € 300 p.p. 

Ondersteuning bij administratie, aanvragen kwijtscheldingen, 
verwijzen naar fondsen en regelingen waardoor grotere financiële 
problematiek voorkomen wordt 

€ 560 p.m. 
Gebaseerd op tarieven commerciële 
budgetcoach a € 80 p.p. 

Verstrekken verzorgingsproducten waardoor medische kosten 
voorkomen worden, meisjes de gehele maand kunnen deelnemen 
aan opleiding en andere activiteiten. 

€ 120 p.m.  
Gebaseerd op de waarde van de 
verstrekte artikelen p.m. 

Stageplek voor Social Work studenten zodat ze sneller hun 
opleiding afronden 

€ 200 p.m.  
Gebaseerd op kosten opleiding p.m. 

Uitvoeren taakstraffen, de geplaatste veroordeelden hoeven na 
uitvoering van deze taakstraf niet meer in detentie meer. 
(gemiddelde van 10 dagen detentie per cliënt) 

€ 816 p.m.  
Gebaseerd op kosten detentie per 
dag 

Noodhulp in zeer schrijnende situaties € 300 p.m.  
Gebaseerd op kosten verstrekte 
artikelen/financiële giften p.m. 

  

Totaal € 10.096 p.m. 

Op jaarbasis € 121.152 netto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stichting Budget Support Assen 

Hulp & ondersteuning bij Financiële problemen 

 
 
 

Overzicht bereikbaarheid cliënten /aantal besteedde uren in 2021: 

Sociale Winkel 

 
Openingstijden:        12.00-15.00 uur   di. t/m vr.  12 uur per week 

Stagiaires aanwezig:10.00-15.00 uur  ma. tm/ vr. 25 uur per week 

Acties: 3 uur per week (gemiddeld) 

  

Totaal aantal uren beschikbaarheid Sociale Winkel per week: 40 uur  

Aantal weken geopend per jaar:  45 weken 

 
 
 

Consulententeam 

 
Bereikbaar: 10.00-15.00 uur ma. t/m vr. 25 uur per week 

Huisbezoeken  5 uur per week 

Overleggen ketenpartners  2 uur per week (gemiddeld) 

Noodhulp/hulpvraag buiten openingstijden  1 uur per week (gemiddeld) 

  

Totaal aantal uren beschikbaarheid Consulententeam: 33 uur 

Aantal weken bereikbaar per jaar: 45 weken 

 


