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SUN Groningen-voorzitter Pim de Bruijne heet de aanwezigen welkom en geeft een 
overzicht van de prestaties van SUN in 2013. 

In totaal is er 70.900 euro aan financiële ondersteuning 
gegeven, waarmee 221 mensen geholpen zijn. Van de 165 
aanvragen in 2013 zijn er 120 toegekend, 26 afgewezen en 
8 ingetrokken. 11 aanvragen waren op 31 december nog in 
behandeling. Bij de afwijzingen merkt De Bruijne op dat een 
aanzienlijk deel ervan afgewezen is omdat er een andere 
regeling was die in het gevraagde kon voorzien. 'Wij toetsen 
bij elke aanvraag of er een voorliggende voorziening is. We  
willen geen substituut worden voor regelingen die er zijn. 
Daar zijn we heel scherp op.'

Perspectief op deelname van  nieuwe gemeenten
Het merendeel van de aanvragen (95) kwam uit de gemeente Groningen. Naast Groningen 
nemen momenteel ook Bedum, De Marne, Eemsmond, Oldambt en Winsum deel in SUN 
Groningen. Appingedam, Delfzijl, Veendam, Pekela en Stadskanaal hebben voorlopig 'nee' 
gezegd tegen aansluiting bij SUN (De Bruijne: 'Maar ze zijn nog niet van ons af.') en met de 
andere gemeenten lopen gesprekken die volgens de SUN-voorzitter in veel gevallen zullen 
leiden tot deelname aan SUN. 

33 maatschappelijke organisaties hebben een convenant met SUN ondertekend en kunnen 
dus aanvragen indienen. Met 10 fondsen zijn afspraken gemaakt over donaties aan SUN. 

Bijvoorbeeld: geld voor een vernevelaar voor medicinale wiet
In het tweede deel van het programma interviewde SUN-bestuurslid Ernst Ottens enkele 
mensen die ervaring hebben met SUN. Anita Sander van Kopland (de fusie-organisatie 

van het Toevluchtsoord en Stichting Huis) begeleidt jongeren 
en heeft voor hen verschillende aanvragen bij SUN ingediend. 
'Aanvragen bij fondsen duren erg lang, bij SUN ging het snel.'

Trudy Roffel van MEE loopt er in haar praktijk tegenaan dat 
een grote groep mensen net buiten de regels valt. 'Mooi dat er 
dan een organisatie als SUN is waar je op terug kunt vallen.' Als 
opmerkelijk voorbeeld noemde ze de aanvraag voor vergoeding 
van een 'vernevelaar' waarmee een cliënt de medicinale wiet kon 
gebruiken die hem voorgeschreven was. De bijzondere bijstand 
vergoedde wel de wiet, maar niet de vernevelaar. SUN hielp. 
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'Onze collega, de openbare diaconie'
Dick Middel van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) werd gevraagd hoe hij aankijkt tegen 
SUN. Is dat een concurrent? 'Nee, het is prima dat SUN er is. Ik noem het wel de openbare 
diaconie en ik vind het geweldig dat SUN de fondsen zover krijgt mee te werken.' Middel 
overlegt af en toe met SUN. 'Bijvoorbeeld als we allebei dezelfde aanvraag op het bureau 
krijgen'. 

Bert Kolk van Humanitas Hoogezand liet desgevraagd weten graag te zien dat ook Hoogezand 
zich bij SUN aansluit. 'We proberen  nu zelf de vragen op te lossen waarmee we geconfronteerd 
worden. Met SUN wordt dat gemakkelijker.'

Oud geld en nieuw geld
SUN-bestuurslid Jan de Jong vulde aan dat ook de fondsen blij zijn met SUN vanwege de snelle 
en zorgvuldige werkwijze. AnneMieke Sprenger van SUN Amsterdam, gaf de tip in de 
besprekingen met fondsen ook te kijken naar de 
uitvoeringskosten. 'Oud geld, de traditionele 
fondsen, zijn daar niet voor te porren, maar de 
nieuwe fondsen zijn vaak wel bereid ook aan de 
uitvoeringskosten mee te betalen.'

SUN-bestuurslid Anja Aaldering wees erop dat 165 
aanvragen in een jaar niet meer is dan een druppel 
op een gloeiende plaat. 'We moeten de ambitie 
hebben voor een verdubbeling te gaan in 2014.' 
Voorzitter De Bruijne deelt die opvatting en 
verwacht dat de groei inderdaad zo groot zal zijn.

'Wat is je droom en hoe ga je hem waarmaken?'
Vervolgens was het woord aan Silvia Hefting die uitlegde wat het project KOEK (klimmen op 
eigen kracht) inhoudt dat zij uitvoert in de wijk Selwerd. KOEK, gehuisvest in een woning in 
de wijk die 'de Droomfabriek' is gedoopt helpt mensen hun droom te realiseren. 'Bij KOEK 
vragen we mensen wat ze willen doen, waar ze van dromen, en vervolgens helpen we hen dat 
te realiseren. Vaak hebben mensen niet meteen een antwoord op de vraag wat zou je graag 
willen doen?, maar als je doorvraagt, bijvoorbeeld naar wat ze vroeger graag wilden worden, 
komt er altijd wel wat. Iedereen kan iets en wil iets.' 

Overtuigend pleidooi voor een geluksgerichte benadering
De tweede presentatie kwam van de hand van Aad Francissen: over het Geluksbudget dat 

van start gegaan is in de gemeente Almelo en navolging heeft 
gekregen in veel andere plaatsen. Francissen legde de werking 
ervan uit aan de hand van het voorbeeld van Henk.

Henk is 68, heeft een chronische hartkwaal en lijdt aan astma. 
De huisarts bezoekt hem 13 keer per jaar, hij krijgt drie keer 
per week thuiszorg, gaat vier keer per jaar naar het ziekenhuis, 
krijgt zijn warm eten van Tafeltje Dekje en is aangewezen op 
verschillende WMO-voorzieningen. 
Alle hulpverleners kijken naar zijn klachten en gaan daarmee 

Locatie: de fraaie nieuwbouw 
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aan de gang. Niemand die hem vraagt 'Hoe wil je je leven leiden?' In het geluksproject 
gebeurde dat wel. Een geschoolde geluksgericht werker ging bij Henk langs en vroeg wat hem 
gelukkig zou maken. In het gesprek bleek dat Henk graag zou willen schrijven. 'Ga maar doen', 
was het antwoord, met daarbij het aanbod de kosten van een schrijverscursus op de Volks-
universiteit te betalen. 
Twee jaar later gaat Henk zelf naar de huisarts, en nog maar vier keer per jaar, is zijn zieken-
huisbezoek teruggebracht tot twee keer per jaar en eet hij zijn magnetronmaaltijden weer 
warm. Henk heeft kortom weer zin in het leven. 

Volgens Francissen is de geluksgerichte benadering voor een groep mensen die niet zelfred-
zaam is veel beter dan de traditionele klachtgerichte benadering. 'Daarbij gaat het om zo'n 
twintig procent van de bevolking.'


