
 

1. Uitgangspunten 

Herzien door het bestuur in oktober 2019 

 

1. Het Bob van der Hout Fonds is een kleinschalig fonds dat openstaat voor aanvragen voor 

cliënten van De Tussenvoorziening. Begeleiders van cliënten dienen de aanvraag in. 

2. Het Bob van der Hout Fonds verstrekt renteloze leningen, die in maximaal 36 maanden 

terugbetaald moeten worden. De lening draagt bij aan het bereiken van schuldenloosheid, of 

minimaal vermindering van schuldenproblematiek, en aldus aan de bevordering van 

maatschappelijk herstel of het voorkomen van maatschappelijke neergang. De lening draagt bij 

aan een structurele oplossing. Bij uitzondering, en goed gemotiveerd, verstrekt het Bob van der 

Hout Fonds een gift. Maatwerk moet mogelijk blijven. 

3. Het Bob van der Hout Fonds is er alleen voor aanvragen die nergens anders neergelegd kunnen 

worden. Met andere woorden: voorliggende voorzieningen hebben de aanvraag afgewezen of 

er is geen voorliggende voorziening. 

4. Bij de beoordeling van de aanvraag bekijkt het bestuur de gehele financiële situatie van de cliënt 

(inkomsten, uitgaven, schuldensituatie, schuldenregeling). De motivatie van de cliënt (richting 

schuldenloosheid en maatschappelijk herstel) moet in diens gedrag zichtbaar zijn; stabiliteit is 

daarbij van belang. In de geest van het Versnelfonds zullen bij hoge uitzondering ook aanvragen 

toegekend worden waarbij gedrag van cliënt (nog) niet gemotiveerd is voor maatschappelijk 

herstel. De aanvraag is in dit geval juist gericht op het motiveren van cliënt omdat de situatie 

volledig vastgelopen is.  

5. Een lening of gift is altijd gekoppeld aan een vorm van begeleiding vanuit De Tussenvoorziening. 

Begeleiders houden na toekenning zicht op de besteding van de middelen. 

 

2. Achtergrond en onderbouwing 

 

Bij 2. en 3. 

Het Bob van der Hout Fonds is er alleen voor aanvragen die niet bij andere organisaties (zoals 

fondsen of de gemeente) neergelegd kunnen worden. Dat betekent dat wanneer voorliggende 

voorzieningen hun beleid of uitvoering veranderen, dit consequenties heeft voor de aanvragen die 

geschikt zijn voor het Bob van der Hout Fonds. Als voorbeeld: tegenwoordig kunnen CJIB-boetes 

meegenomen worden in de schuldsanering, waardoor er nu minder aanvragen komen voor leningen 

om de CJIB-boetes te kunnen betalen en gijzeling voorkomen wordt.  

 

Het fonds neemt aanvragen in behandeling, waar cliënten niet voor bij andere organisaties en 

fondsen kunnen aankloppen. Het gaat om problemen die niet op een andere manier kunnen worden 

opgelost.  

 

De ondersteuner van het bestuur (van cluster Stadsgeldbeheer, De Tussenvoorziening) heeft goed 

zicht op ontwikkelingen in het veld. Periodiek worden de "typen leningen" bekeken, om op die 

manier actueel op aanvragen te kunnen reageren. 

 

Bij 1. 

Bob van der Hout is lang actief geweest in de maatschappelijke opvang in Utrecht, onder andere was 

hij bestuurslid van de nachtopvang Sleep Inn. In 1993 was hij een van de oprichters van De 

Tussenvoorziening, een organisatie die zich inzet voor (ex) dak- en thuislozen of zij die in een 

moeilijke (woon)situatie verkeren. Bob van der Hout is vijf jaar lang voorzitter van De Tussen-

voorziening geweest. Bij zijn afscheid in 1998 is er als eerbetoon voor zijn inzet een fonds opgericht 

en naar hem vernoemd.  

De Tussenvoorziening biedt opvang, steun, activering, woonbegeleiding, schuldhulpverlening en 

financiële begeleiding, en is actief in de stad Utrecht en nabije omgeving. De doelgroep bestaat uit 

kwetsbare mensen in de samenleving, waaronder dak- en thuislozen. Doel is de leefsituatie van deze 



 

mensen te verbeteren zodat zij binnen hun mogelijkheden weer kunnen deelnemen aan de 

samenleving. Cliënten worden gemotiveerd om zoveel mogelijk de regie in eigen handen te nemen. 

 

Bij 2. en 5. 

De lening moet worden terugbetaald; zo laat de cliënt zien zelf verantwoordelijkheid  te willen nemen 

voor zijn leven en te willen werken aan maatschappelijk herstel. De termijn van maximaal 36 

maanden is een bekende termijn bij schuldsaneringen en psychologisch gezien is het niet verstandig 

om een langere terugbetaaltermijn aan te houden. Consequentie daarvan is dat de hoogte van de 

leningen gekoppeld zijn aan dat wat cliënten kunnen terugbetalen in deze termijn volgens hun 

budgetplaatje (de berekening van de afloscapaciteit van de NVVK is daarbij dus niet het 

uitgangspunt). Mits goed beargumenteerd kan er ook een gift verstrekt worden. Ook bij een gift 

gelden de bepalingen dat deze bijdraagt aan een structurele oplossing en de begeleider toezicht 

houdt op de besteding. 

 

 

• Voorbeelden van situaties waar het Bob van der Hout Fonds kan bijdragen met een lening of 

gift:  

 

Urgente schulden, bijvoorbeeld: 

 

1. Voorkomen van huisuitzetting of afsluiting van water en/of energie 

2. Voorkomen van gijzeling 

Medische kosten die niet vergoed worden door bijzondere bijstand, bijvoorbeeld: 

3. Fysiotherapie 

4. Tandarts 

Ondersteunende voorzieningen voor werk en opleiding bijvoorbeeld: 

5. Aanschaf PC ter ondersteuning van solliciteren 

6. Vervoer indien een baan in andere gemeente aan de orde is 

7. Studieboeken  

8. Opleidingskosten  

Woninginrichting als Stichting NU of KF Hein niet aan de orde is (verhuizing NIET binnen 2 weken): 

9. Aanvraag > €1250 voor een alleenstaande  

10. Aanvraag > €1750 voor een gezin 

Overig: 

11. Aanvragen Versnelfonds uit de regio die niet ingediend kunnen worden bij de City Deal 

12. Afgewezen aanvragen City Deal 

13. Saneringskredieten voor cliënten uit de regio 

14. Richten op specifieke doelgroep, bijv. ongedocumenteerden, justitie, gezinnen 

15. Evt: Leaseconstructie witgoed instellingswoningen Tussenvoorziening – bespreken met 

huisvesting 

 


